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X ocztkiem niniejszego Sownika bya praca jednego

z Czonków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,

zoona Towarzystwu niedugo po ogoszeniu jzyka

polskiego za obowizujcy czciowo w sdach i urz-

dach.

Istnia podówczas po czteroletniem zawieszeniu prac

Towarzystwa, na nowo w teme zawizany Komitet ter-

minologiczno - prawniczy , którego zadaniem by miao

wypracowanie Sownika wyrazów technicznych polskich

z zakresu prawa w caej obszernoci , w ten sposób : a-

eby znaczenie kadego wyrazu polskiego wskazanem

byo przez okrelenie pojcia jakie przywizuje si do

niego i przez dodanie odpowiednich wyrazów obcych,

wedug potrzeby aciskich, niemieckich, francuzkich lub

innych i aby tene przedstawia niejako history jzy-

ka prawniczego polskiego.

Ten tedy Komitet zapytany o zdanie, wyrazi si

w tej myli : e wprawdzie sposób dokonania przedsta-

wionego sobie Sownika nie odpowiada dawniej przez

Towarzystwo powzitemu zamiarowi, mimo to jednak,

uwzgldniajc potrzeb czasow, ogoszenie takiej pra-



IV

cy uznaje za korzystne i podane; bo jako z jednej

strony ywotno Towarzystwa i spójnia jego z krajem

na tera waciwie polega, aeby baczc na potrzeby

kraju, o ile takowe odpowiadaj zadaniu Towarzystwa,

zaradza irn niezwocznie, tak znowu z drugiej ogosze-

nie Sownika na podstawie ^przedstawionej sobie pracy,

nie przeszkodzi wydaniu kiedy innego, w zakresie i

sposobie dawniej przez Towarzystwo zamierzonym.

Ju za naglca potrzeba pewnego przewodnika ter-

minologicznego wtpliwoci ulega nie moga. Gdy bo-

wiem wT skutek rozporzdze jzyk polski przywró-

conym zosta w korespondeneyach wadz krajowych

ze stronami ;
trudno byo wymaga od osób do tego

poprzednio nieusposobionych a do niemieckich wy-

razów i zwrotów cigem uyciem wdroonych, aeby

w pismach swoich ustrzegy si wyrae z duchem pol-

skiego jzyka niezgodnych, wtpliwych, wprowadzaj-

cych zamieszanie zacierajce historyczno jzyka pol-

skiego, a nadto z powodu niezrozumiaoci, mogcych

dawa powód do mylnych tumacze.

Uwzgldniajc te okolicznoci, Towarzystwo ch-

tnie przystpio do myli Komitetu, poruczajc mu przej-

rzenie, a wedug potrzeby, uzupenienie przedoonej

sobie pracy.

(Idy na tm tle staraniem Komitetu osnowane dzie-

o dokonanm zostao, Towarzystwo oddaje je obecnie

do powszechnego uycia jako prac jego zbiorow, prze-

konane, e nawet moliwe, a przy wzgldnym popic-



chu nieodzowne przeoczenia, nie bd tego rodzaju, a-

eby uwacza mogy przysudze, jak ogoszenie ca-

oci przynie moe jzykowi a przez ten krajowi.

e mimo wszelkiej usilnoci ogoszenie nie mogo

nastpi rychlej, atwo to poj i usprawiedliwi, po-

mnc, e praca dokonywan bya kolegialnie, przez o-

soby zind nawaem obowizkowych zaj obarczone.

Jeeli jednak dziaanie kolegialne opónio wykonanie

zamiaru, to z drugiej strony miao ono t korzy, e
w znacznej czci zastpio póniejsz krytyk, tern sa-

mem zbliyo dokonane dzieo do tego stopnia doka-

dnoci, jakiego tylko dozwalaa w miar monoci przy-

spieszana praca.
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WYRAZY OPUSZCZONE.

Bannlegung eines Waldes,\F eti torisch , tyczcy si
zamknicie lasu

Bannforst v. Bannwald, las

zamknity.

prawa wasnoci, p-e Klage,

skarga tyczca si wasno-
ci, skarga in peiorio.





Abbau w Góm. 1) wyrób, od-

budowa (jako robota w ko-

palni) ]
— 2) komora , sze-

rzyzna (jako miejsce wyro-

bione) ; A. der Grube, wyra-

bianie pokadu (wydobywa-

nie cia kopalnych tame
bdcych), die nicht im A.

stehende Grube , kopalnia po

zupenm wyrobieniu w ru-

chu zarzucona , zrób , zroby,

zrobisko, wyrobisko.

Abbauen w Góm. 1) odbudo-

wywa , wyrabia pokad
(wydobywa tkwica tame
wszelk uyteczn rud);

—

2) zgbi do pewnego miej-

sca , np. diese Grube ist 200'

tiefabgebaut, ta kopalniajest

na 200' zagbiona, zagbia
si. do 200';— 3) wyrobi
(w znaczeniu dokonanem)
t. j. wyczerpn pokad, ko-

palni;— 4) den Recess a.

spaca zaliczk wydobyt
rud;— 5) das Grubenwas
ser a. wod z kopalni wy
prowadzi.

Abbaustollen ob. Fdrder-

stollen.

Abbaustrecke w Góm. cho-

dnik wyrobowy, dobywalny.

Abbauwürdig w Góm. po-

patny, odpowiedni, godzien

odbudowy, wyrobu.

Abbrechen vb. 1) przerwa,
zerwa , np. eine Unterhand-

lung a. zerwa ukady ;— 2)

zaprzesta, eine Erhebung, ei-

ne strafgerichtliche Untersu-

chung a. zaprzesta dochodze-

nia, postpowania karnego.

Abbrechen sb. w Góm. om,
amanie (pokadów niekrusz-

cowych ; stufenweises A. a-
manie w stopnie, w awy.

Abbrennen der Maische, od-

pdzenie zacieru.

Abbruch, uszczerbek, uszko-

dzenie, strata, nadwerenie.
Jdm grossen A. thun, przy-

prawi kogo o wielk strat,

Jdm an seinen Rechten, an
seiner Ehre , seinem Vermö-

gen A. thun , ukrzywdzi ko-

go w jego prawach , na do-

brej sawie, majtku , A. lei-

den , by uszkodzonym
,
po-

nie uszczerbek, np. w rze-

miole , zarobkowaniu , die

Behörde muss sorgen, damit
das Gesetz keinen A. leide,

wadza powinna czuwa, e-
by ustawa cile wykonan
bya, eby nie bya naru-

szon, eby jej nie ubliono.

Abbüssen, seine Strafe, od-

by, odsiedzie kar.
Abdanken 1) uwolni, od-

dali ze suby, ein Regi-

1



Abd— Abf

ment a. rozpuci puk;— 2)

podzikowa za co, zoy
co, der Minister hat abge-

dankt, minister zoy swój

urzd, wzi dymisy.
Abdecker gew erb e , rze-

mioso oprawcy v. oprawcze.

A b d r i n g e n, ein Geständniss

ein Versprechen Jdma.,wy-
módz ua kim zeznanie, obie-

tnic.

Abdruck, odcisk, odbitek.

Abdrusch register wykaz
wymotu.

Abfahrtsgeld, przesiedlne.

A bfahr tsrecht, wolno
przesiedlenia si.

Abfall, 1) a) odszczepie-

stwo, odstpstwo np. od reli-

gii, zasad, stronnictwa, b) od-

padnienie, oderwanie si np.

prowincyi od pastwa ;
—

2) a) ocipadek, odpadki

(wszystko co przy mecka-

nicznem lub chemicznem ob-

rabianiu od jakiej rzeczy od-

chodzi), b) strata, ubytek

(jako skutek poniesionych

odpadków), ztd wGosp. wodn.

A. des Wassers, odpyw, u-

bytek (zbytniej wody ro-

boczej) , tudzie woda zby-

wajca (odchodzca na bok),

w Odm. A. des Gehaltes der

Erze, ubytek kruszcu (przy

topieniu, pókaniu rudy);

take odpadki (to co przy

tern odchodzi).

Abfassen, uoy co na pi-

mie, redagowa.

Abfasse r, redaktor.

A b fa s s u n g, uoenie, ( ujcie
myli w wyrazy), napisanie,

zredagowanie np. wyroku,
proby, ustawy, testamentu.

Abfertigung, 1) odprawa,

jednorazowe wsparcie (urz-
dnika) ;

— 2) zaspokojenie,

zbycie (da , uroszcze)

,

danie odczepnego;— 3) wy-
prawienie, wysanie, wyeks-
pedyowanie pisma.

Abfinden, (sich mit Jdm) za-

spokoi czyj naleyto, u-

oysi z kim czyli ugodzi
co do naleytoci lub ro-

szczonych praw.

Abfindung, zaspokojenie na-

leytoci , ukad.
Abfindungsgeld v. Abfin-

dungssumme, ugodne, sum-

ma ukadowa (za któr si
ugodzono).

Abfordern, da zwrotu,

a. lassen , kaza odebra.

Ab formung, odwzorowanie,

die durch A. vervielfältigten

Erzeugnisse, odlewy, twory

odwzorowane.

A b fr o h n e n, odby paszczy -

zn.
Abführen 1) odprowadzi,

odstawi, einen Verbrecher

zum Gericht a, zbrodniarza

do sdu odesa; — 2) zo-

y, Geld an die Kasse a.

zoy pienidze w kasie

,

wnie do kasy;— 3) prze-

prowadzi, der Prozess ist im
Landesgericht abgeführt ivor -



Abg — Abk 3

den, proces przeprowadzony

zosta w sdzie krajowym.

Abgabe, 1) oddanie; — 2)

podatek, opata, danina.

Abgang, ubytek, brak w
kasie, niedobór, deficyt; A.

rechtlicher Beweise , brak

prawnych dowodów.
Abgangszeugniss, wiade

ctwo odejcia, oddalenia si.

Abgeben, 1) odda, wrczy

;

— 2) zoy, wyda, obja

wi np. ein Zeugniss a, zo-y wiadectwo, wiadczy,
eine Erklärung a. zoy
owiadczenie , owiadczy

,

seine Stimme a. objawi zda-

nie na radzie, gosowa, ei-

nen Ausspruch a. wyda
orzeczenie, orzec;— 3) przy-

da si na co, posuy do

czego np. er könnte einen

guten Gefangenwärter a.

byby z niego dobry dozorca

winiów.
Abgehen 1) von seiner Mei-

nung , odstpi od zdania,

von seinem Rechte a. ust-
pi swego prawa ;— 2) mit

dem Tode a. zej ze wiata,

umrze ;— 3) es gehen ihm
100 fi. ab, brakuje mu 100
z., es geht ihm nichts ab,

na niczem mu nie schodzi,

wszystkiego ma dostatkiem,

Abgeordneter, pose, depu-

towany, delegowany.

Abhalten, 1) ein Gericht,

eine Tagsatzung, eine Prü-

fung, odby sd, termin v.

audyency, egzamen;— 2)

powstrzyma, odwie od

czego, Jdn von einer Hand-
lung a. odwie kogo od

jakiego czynu.

Abhandeln 1) traktowa co,

rozprawia o czem ;— 2) po-

stpowa urzdowniew czem,

przedsibra postpowanie u-

rzdowe ; eine Verlassen-

schaft a. przedsibra, prze-

wodzi postpowanie spad-

kowe.

Abhandlung, ma znaczenie

sowa abhandeln
y
ztd Ver-

lassenschafts - Abhandlung,

postpowanie spadkowe.

Abhandlungsinstanz, sd
przedsibiorcy postpowa-
nie.

A b h e 1 fe n , zaradzi czemu,

usun co, zapobiedz, za-

biega np. den Gebrechen

a. zaradzi wadom, usunje.

Abhilfe, gerichtliche, pomoc,

zaradzenie sdowe.
Abholzungsrecht, prawo

wyrbu.
Abhören, Zeugen, przesu-

cha wysucha wiadków;
es geht mir viel dadurch Rechnungen a. sucha ra-

ab, przez to wiele trac.

Abgeleitet, pochodni, a-te

Erwerbungsart
, poehodny

sposób nabycia.

chunków, roztrzsa, prze-

glda rachunki.

Ab kehr schein, ob. Ent-

lasschein.



Abk — Abi

Abkommen vb. odstpi od

czego, zaniecha czego,wyj
z uycia , np. es hat von

weiterem Verfahren abzu-

kommen, naley zaprzesta
v. zaniecha dalszego post-
powania.

Abkommen sb. 1) ustanie

czego, von der Befolgung die-

ser Vorschrift hat es in der

Zukunft sein A. ustawa ta

nieobowizuje nadal ; — 2)

ukad, ugoda, np. ein A.

mit Jdm treffen, ukad z kim
zrobi, wej z nim w ukad,
uoy si.

Abk om men sc haft, pocho-

dzenie.

Abkömmling, potomek.

Abkürzung, skrócenie, der

Frist, der Strafe, terminu,

kary.

Ablagerung w Góm. pokad.
Ablas s w Kutn. spust t. j.

otwór w piecu do spuszczania

kruszcu wytopionego.

Ablassen, von etw. , po

przesta , zaniecha czego,

odstpi od czego, von der

Untersuchung
y
von der Kla-

ge a., odstpi od ledztwa,

od dochodzenia, od skargi.

Ablassungsbeschluss,
uchwaa odstpienia.

Ablauf der Frist, upyw ter-

minu.

Abläugnen ob. ableugnen.

Ablegen einen Eid, ob. Eid,

eine Prüfung a.,zoy egza-

mpii. odby popis; eine Aus

sage a., zezna, uczyni ze-

znanie
,
eine Zeugenschaft a.

da v. zoy wiadectwo-,

die Ordensgelübde a., wyko-
na luby zakonne.

Ablehnen, odrzuci, nieprzy-

j, wyczy, odeprze; ein

Gericht, einen Richter a.,

wyczy sd, sdziego, ein

Amt a., nieprzyj urzdu,
wymówi si od niego ; ab-

gelehnter^Richter, sdzia wy-
czony ; die Anklage a.,

odeprze oskarenie , den

Verdacht a. oczyci si z

podejrzenia.

Ablehnung des Richters
,

wyczenie sdziego.

Ablehnungsrecht, prawo
wyczenia.

Ableugnen etw. , zapiera
co, wypiera si czego.

Ableugnungseid, przysi-

ga na nieprzyznanie podpisu.

Abliefern, odda, dostawi,

dostarczy.

Ablöhn u ng, wypata zasugi

z odpraw.
Ablösen v. tilgen, eine Schul-

digkeit, spaci dug, uici
si; ablösbare Schuldigkeit,

powinno spatna, ein Pfand
a. ob. auslösen.

Ablösung, wykup, wykupno,

spata, A. einer Leistung,

wykupno wiadczenia.

A b 1 ö s u n g s p r e i s, wykupne,
spatne.

Ableinungseid, b. Reini

gungseid.



Abn— Abs

Abnehmen, einen Eid, od-

biera przysig.
Abnehmer, biorca (u kup-

ca lub rzemielnika), ob. t.

Kunde.

Abneigung, unüberwindli -

che, nieprzezwyciona nie-

ch, odraza, wstrt.

Abolition, zniesienie, umo-
rzenie czego ; A. der Strafe,

zniesienie kary przez panu-

jcego, A. eines Verbre-

chens, zakazanie poszukiwa-

nia zbrodni.

Abolitions vertrag, kon-

trakt abolicyjny, umarzajcy.

Abordnen, delegowa, de-

putowa, wysa ze zlece-

niami.

Abrechnen 1) odliczy, t. j.

odcign, potrci; — 2)

obliczy co si dao iwzio
nawzajem; abgerechnet, wy-
jwszy, gdyby nie...

Abrechnung 1) odliczenie,

potrcenie ; 2) zamknicie
rachunków; etw. in A.

bringen, potrci co.

Abrede 1) umowa ukad A.

mit Jdm nehmen, umówi si
z kim; 2) zaprzeczenie etw.

in A. stellen, zaprzecza
czemu.

Abriss, rysunek, wzór, plan,

zarys.

Abrogiren, znie, odwo-a np. prawo, zwyczaj.

Absagen, odwoa co, od-

mówi czego.

Absatz 1) odbyt, pokup (to-

warów); 2) oddzia ustp
(prawa, paragrafu.)

Abschaffen 1) znie, uchy-

li np. ustaw; — 2) aus

einem Orte a. wydali kogo

;

— 3) odprawi, oddali, ei-

nen Diener a. odprawi su-

cego.
Abschieben., odesa pod
stra , wydali ( szupaso-

wa).
Abschiebung, wydaleniec,

(szupasowany).

Abschied 1) odprawa ze

suby zwaszcza wojskowej

;

— 2) Reichs- v. Landtags-

A. zamknicie v. odprawa

sejmu.

Abschlag, potrcenie, odci-

gnienie od naleytoci.

Abschlagen, etw. odmó-
wi komu co; ein Gesuch,

eine Sitte a. odrzuci -
danie

,
prob ; nieprzychy-

li si do dania lub proby.
Abschlagszahlung, czst-

kowa zapata (na rachunek

naleytoci).

Abschliesen 1) ukoczy,
przywie do skutku np.

die gerichtliche Verhand-

lung zwischen den Parteien

ist für abgeschlossen anzu-

sehen, rozprawa sdowa mi-
dzy stronami uwaan by
ma za ukoczon;— 2) za-

wrze, einen Vertrag, eine

Ehe a. zawrze umow,
maestwo, einen Kauf a.

dobi targu ; — 3) zamkn,



Abs - Abs

eine Rechnung a. zamkn
rachunki.

Abschluss 1) zamknicie np.

A. einer Rechnung, zam-

knicie rachunków; — 2)

A. eines Vertrages', zawar-

cie umowy.
Abschreiben 1) przepisa,

przekopiowa;— 2) wypisa
co z jakiego dziea; — 3)

wymaza lub wykreli co

w ksigach lub rejestrach

;

— 4) odrachowa komu co,

odcign z rachunku czyli

od naleytoci.

Abschrift, odpis, kopia.

Abschwören 1) odprzysid
si, wyprzysidz si czego,

ein Darlehen a. wyprzy-

sidz si poyczki; — 2)

einen Eid a. zoy przy-

siga-

Absenztabelle, wykaz, spis

nieobecnych.

Abschoss, przesiedlne (po-

datek od przesiedlenia, ga-

bella).

Absetzen 1) u Jcupc. sprzeda-

wa, mie na co odbyt; —
2) zoy, oddali, usun
od urzdu, z urzdu; — 3)

tyle co herabsetzen, zniy
cen v. kurs (monety).

Absicht 1) wzgld np. in

A. auf ... ze wzgldu na;

— 2) zamiar, zamys, cel,

myl, (ostatnie dwa wyrazy
o ile s wzite za zamiar)

Absichtlich, rozmylny,

z zamiarem popeniony (np.

wystpek).
Absolut 1) bezwzgldny, ko-

nieczny, a-e Stimmenmehr-
heit, bezwzgldna wikszo
gosów, eine a-e Wahrheit

prawda konieczna;— 2) sa-

mowadny, nieograniczony

(co do wadzy).
Absolviren, 1) wsad. uwol-

ni kogo wyrokiem (od wi-

ny, zarzutu, kary); — 2)
die Rechtsstudien a. sko-
czy nauki prawa.

Absonderung odczanie,
oddzielanie.

Absprechen 1) über etw.

orzeka, wyrokowa, os-
dzi, darüber ist bereits in

1. 2. und 3. Instanz abge-

sprochen, rzecz ju osdzo-
na w 1. 2. i 3. instancyi;

— 2) dem Regiments-Kom-
mandanten steht das Recht

zu, über Leben und Tod ab-

zusprechen, pukownika ma
prawo stanowienia o yciu
lub mierci ;— 3) Jdm etw. a.

odmówi co , odsdzi od

czego, skaza, np. der Rich-

ter hat ihm das Haus ab-

gesprochen , sdzia odsdzi
go od domu.

Ab stammen, pochodzi, bra
pocztek od kogo lub zkd;
in gerader Linie von Jdm
a. pochodzi w prostej linii

od kogo.

Abstammung, pochodz-



Abs— Abt

nie; eheliche A. pochodzenie

z prawego oa.
Abstand 1) przedzia, od-

lego; — 2) odstpienie

swego prawa.

Abstandsgeld, odstpne.

Abstatten 1) zoy t. j.

zapaci, uici, np. die

Unkostenkoszta.]— 2) Zeug-

niss a. zoy wiadectwo,

den Eid a. zoy, wykona
przysig.

Abstattung, zoenie, u

iszczenie, zapata, wykona
nie.

Abstehen, von etw. odstpi
od czego np. vom Processe,

vom Kaufe, von der Forde-

rung, od procesu, kupna,

dania; von seinem Hechte

a. zrzec si swego prawa

Absteigend ob. Linie.

Abstellen 1) odstawi kogo

-gdzie, Jdn zum Militär a.

odstawi kogo do wojska

;

2) znie co, koniec czemu

pooy, die Gebrechen a.

znie usterki, einen Miss-

brauch a., znie naduy-
cie, einen Unfug a. nie-

przyzwoitoci, zdronoci ko-

niec pooy.
Ab stiften, obra kogo z cze-

go np. z majtku ; Jdn von

der Wirthschaft, usun od

gospodarstwa, einen Unter-

than vom Grundstücke, pod-

danego z gruntu.

Abstimmen 1) über etw.

gosowa w jakim przed-

miocie ;
— 2) Jdn a. tyle

co überstimmen, przegoso-

wa, niezgadza si z kim,

by przeciwnego zdania;—
3) eine Forderung a. lepiej

herabstimmen , zniy pre-

tensy, opuci z dania.
Abstimmung, gosowanie.

Abstreiten 1) Jdm etw. a.

wyprawowa, wyprocesowa
co na kim ;— 2) das Recht

a. zaprzecza komu prawa.

Abteufen wGórn. pogbi,
bra v. bi szyb.

Abthun, 1) odby co, uko-
czy, die Sache ist abge-

than, rzecz ju skoczona;
es wird für abgethan er-

klärt, uznaje si za uko-
czone, zaatwione, der Streit

wurde vor Gericht abgethan;

spór zosta sdownie zaa-
twiony ;

— 2) eine Schuld a.

spaci, zaspokoi dug; —
3) einen Missbrauch a. le-

piej abstellen, znie nad-

uycie.

Abtragl) zapacenie (dugu);

—2) wynagrodzenie (za uczy-

nion szkod lub krzywd),
Jdm wegen einer Beleidi-

gung A. thun, da komu
wynagrodzenie za obraz

;

— 3) uszczerbek, szkoda,

Jdm grossen A. thun czy-

ni v. przynosi komu wielki

uszczerbek.

Abtragen 1) znie, roze-

bra, zburzy np. ein Ge-

bäude a. rozebra budynek

;
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— 2) zapaci co (dug),

uici si (z dugu).

Abtreiben 1 ) die Le ibes-

frucht «.spdzi pód, w y-
wocie zniszczy, zgubi, stra-

ci, stru ;— 2) Gewalt mit

Gewalt a. gwat gwatem
odeprze.

Abtreten ein Recht, ustpi
prawa, przela takowe na

kogo; von seiner Meinung,

vom Kaufe a. odstpi od

swego zdania, od kupna.

Abtreter, (der Überlasser,

Überträger eines Rechtes),

przelewca, cedent.

Abtretung, ustpstwo, od-

stpienie, przelew.

Abtretungsurkunde, akt

(pismo , dowód) ustpstwa,

ustpstwo.

Abtrünnig, odszczepiony, od-

pady (od religii); a. loerden,

odstpi, odpa, odszczepi

si, oderwa si.

Abtrünniger, odszczepie-

niec, odstpca.

Abtrünnigkeit, odszcze-

piestwo, odstpstwo.

Aburtheilen, über etw.—
1) osdzi, zawyrokowa,
orzec, wyda wyrok;— 2)

Jdm etwas a. odsdzi kogo
od czego.

Aburtheilung, osdzenie,,

zawyrokowanie , orzeczenie.

A b w ii g e r , öffentlicher, wa-

nik publiczny.

A b w c i c h e n , zboczy , od-

stpi lub zrobi wyjtek

od czego, von seiner Mei-

nung a. odstpi od swego

zdania, zmieni je, von der

Meinung eines Dritten a.,

niepodziela zdania czyjego,

by odmiennego zdania.

Abweichung (von der Re-

gel, von den Vorschriften),

zboczenie, wyjtek (od pra-

wida, od przepisów).

Abweisen, ein Begehren, eine

Klage, ein Gesuch, eine Be-

rufung, oddali z daniem,
ze skarg, z prob, z re-

kursem (odwoaniem si).

Abwerfen, einen Nutzen
,

Zinsen, przynosi poytki,

odsetki.

Abwesend, nieobecny.

Abwesenheit, nieobecno.
Ab- u. zugewähren sb.

wGóm. przepisanie, posiada-

nia w ksigach górniczych.

Abzug, potrcenie, A. vom,

Erbtheile, potrcenie z cz-
ci spadkowej, vom Gehalte,

z pacy, A. gestatten, da
rabat, ustpi z ceny.

Abzugsfreiheit, wolno
przesiedlenia si bez opaty,

ob. t. Abfahrtsrecht.

Abzugs geld, przesiedlne, ob.

Abfahrtsgeld.

Abzugspost, pozycya, kwota

w rachunku do potrcenia.

Acceptant, przyjemca.

Acceptation, przyjcie A.

eines Wechsels, przyjcie

wekslu t. j. owiadczenie

gotowoci zapacenia one-
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go; Ehren- A. v. Ehrenan

nähme, przyjcie wyrczni

cze.

Accession, ob. Zuwachs.

Accessionsvertrag, ukad
przystpienia.

Ac ce s s ori s c h e Erwerbungs

art, nabycie przez przybytek

v. przybytkowe.

Accidenzien, dochody po

boczne, obrywki.

A c c i s e , akcyza
,

(podatek

konsumcyjny).

Acclamation, aklamacya,

okrzyk, obwoanie.

Accreditiren, akredytowa,

zawierzyteinie, listem wie-

rzytelnym opatrzy, ob. t. be-

glaubigen,

Acte, akt t. j. 1) spisanie

jakiej czynnoci urzdowej;
— 2) stanowienie jakiej kor-

poracyi, die deutsche Bun
desacte , akt ustanowienia

Rzeszy Niemieckiej.

Acten, akta procesowe, spra-

wy, eiw. den A. beilegen,

zoy co do akt t. j. nie

przedsibra adnej urzdo-

wej czynnoci.

Actenmässig, stosownie do

akt, podug akt, a-e Darstel-

lung der Thatumstände, wy-

wód okolicznoci czynu na

aktach oparty.

Actenverzeichniss, sum-

maryusz, spis aktów.

A et en widrig, w sprzeczno

ci z aktami, a-eBehauptun

gen , twierdzenia zostajce
w sprzecznoci z aktami.

Actie, akcya t. j. udzia
i wiadectwo udziau w przed-

sibiorstwie jakiem, ob. t. An-
theil.

Activa 1) stan dodatni v.

czynny majtku;— 2) sum-
my na procenta wypoy-
czane.

Activforderung, wierzy-

telno.
A'ctivirung, wprowadzenie
w czynno , w ruch , w dzia-

alno, die A. der neuor-

ganisirten Behörden, wpro-
wadzenie w czynno wadz
nowych.

Activität, czynno, dzia-

alno, ein Beamte in A.

urzdnik sub penicy.
Activ stand, stan czynny,

dodatni np. kupca , der land-

täßiche A. stan czynny v ,

dodatni w hipotece.

Actor ob. Kläger.

Adaptirung, przyrzdzenie,

zastosowanie, A. eines Ge-
bäudes, stosowne przekszta-

cenie budynku.

Additional, dodatkowy, a-e

Weisartikel, dodatkowe ar-

tykuy dowodzce, a-e Wei-

sung, dowodzenie dodatko-

we, uzupeniajce.

Adel loGórn- znajdowanie si
w pokadach kruszców króle-

wszczyznie ulegajcych , der

Gang wurde im A. ange-

fangen, rozpoczto kopanie

2
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w yle kruszec zawieraj-

cej, ya kruszec zawiera-

jca wykryt zostaa, d. A.

hält an, kruszec znajduje si
cigle, ya kruszcu cignie

si dalej.

Adeliges Richteramt (Ge-

richtsbarkeit ausser Streit-

sachen) wadza niesporno-

Adelsmächtigkeit wG6m.
obfito kruszcu znajduj

cego si w yle.

A dju stiren, sprawdzi, wy
równa, die Rechnung, den

Kostenüberschlag a. spraw-

dzi rachunek, kosztorys.

Adjustirung 1) sprawdze-

nie, obrachowanie ; — 2)

ubranie A» eines Gensdar-

men, ubranie subowe an-
darma.

Administrator, zarzdca,

zawiadowca.

Adoption, przysposobienie,

przybranie.

Adoptiren, przysposobi,

przybra.

Adoptiv, przysposobiony,

przybrany.

Adoptivkind, dzieci przy-

sposobione, przybrane
,
przy-

sposobieniec.

Adoptivvater, ojciec przy-

brany, przysposabiajcy,

przysposobiciel.

Adstruiren, eine Klage
f

ob.

belegen.

Adv i tal i tat, doywocie, do-

ywotno, doywotne uy-
wanie rzeczy.

Advitalitätsrecht, prawo
doywotniego uywania v.

doywocia.
Aerar, skarb (publiczny).

Affiliation 1) wcielenie,

przyczenie np. jednej pa-

rafii do drugiej ;
— 2) roz-

gazienie (jakiego towarzy-

stwa).

A ffi n i t ä t, powinowactwo.

Afterbestand, podnajem,

poddzierawa.

Afterbestandgeber, pod-

najmujcy
,

poddzierawia-

Afterbestandnehmer, bio-

rcy w podnajem, w pod-

dzieraw
,

poddzierawca

,

podnajemca.

Afterbürge, podrczyciel

,

rczyciel powtórny.

Afterlehen, podlenno.
Aftermiether, biorcy wpod-

najem, podnajemca.

Aft er päch ter, biorcyw pod-

dzieraw, poddzierawca.

Aft er p fand, zastaw na za-

stawie
, zastaw zastawiony,

podzastaw.

Aftervermiether, podnaj-

mujcy.
Aft e r v e r p U c h t e r, poddzier-

awiajcy.
Agent, ajent, sprawnik, prze-

wodniczcy w interesie. Bör-

seagent, ajent giedowy.

Agentschaft, ajencya, spra-

wnictwo.
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Ag i o, zwyka, naddatek (laa)

przy zmianie pienidzy.

Agiotage, ayotarstwo, gra

na zmian papierów pie

ninych.
Agnat, agnat, krewny (przez

ojca), Agnaten, krewni po

mieczu (w przeciwstawieniu

do Cognaten, krewnych po

kdzieli).

Agnation, pokrewiestwo po

mieczu.

Ahndung, karcenie, bei son-

stiger A. pod kar.
Akten ob. Acten.

Aktiv ob. activ.

Akzie ob. Actie.

Alimentation, ywienie t.j.

dostarczania na potrzeby y-
cia, utrzymywanie.

Alimente, alimenta, koszta

na utrzymanie.

Aliquoter Th eil, jaka
czstka, cz ila.

A 1 1 e g a t , alegat , zacznik
t. j. akt do proby przy-
czony.

Alleinbesitz, posiadanie

wyczne.
Alleingewalt, samowadza.
Alleinhandel, monopol, wy-
czna przeda.

Alleinherrschaft, samo-

wadztwo.
Alleinverweser v. Allein-

herrscher, samowadzca.
Alleinzahler, samodunik.
Allfällig v. allenfällig, a-ge

Kauflustige, a-ge Zahlungen,

gdyby si znaleli ch kup-

na majcy, gdyby jakie wy-
paty miay miejsce.

Allianz, alians, przymierze,

sojusz.

Alliant, przymierzeniec, so-

jusznik.

Allodialgut, dobra wolno-

dziedziczne.

Allonge- Wechsel , weksel

z przydukiem.
Alluvion, odsep, odsepisko.

Alluvionsrecht, prawo od-

sepu.

Alter sb. 1) wiek (jako nie-

oznaczona liczba lat) ;
— 2)

dawno ;— 3) w Górn A. im
Felde {Altersgerechtigkeit)

pierwszestwo, przywilej gór-

niczy.

Alter adj. w Góm. alterStamm,
alte Bauen, pole wyrobione,

wyrobisko, zroby.

Altersnachsicht, darowa-

nie lat, uletnienie.

Altern th eil ob. Elterntheil.

Amalgamirwerk wGórn.od-

cigalnia (zota i srebra za

pomoc ywego srebra).

Amelioration, poprawa,

ulepszenie.

Amendement zu einem Ge-

setzentwurfe
,
poprawka do

projektu prawa.

Amnestie, amnestya, ogólne

uaskawienie , przebaczenie.

Amortisation, Amortisi-

rung, umorzenie np. dugów,
wekslu.

A mo rtisationskasse,



12 Arno—Anb

(Schuldentilgungskasse) , kasa

umorzenia dugów pastwa.
Amortisiren, umorzy.
Amt, urzd.
Amtsalter, starszestwo w

urzdzie.

Amtsansehen, powaga u
rzdu.

Amtsantritt, objcie urz-
du, rozpoczcie urzdowania.

Amtsausweis, wykaz czyn-

noci urzdowych.
Amtsblatt, dziennik urz-

dowy.

Amtsbothe, suga urzdo-
wy, wony.

Amtsdiener, posugacz urz-
dowy.

Am t s e i d
,
przysiga na urzd.

Amtserinnerung, przypo-

mnienie urzdowe.
Amtsführung, urzdowanie.

Amtsgebühr, naleyto
urzdowa.

Amts gebühren, koszta urz-
dowe.

Amtsgeheimnis s, tajemni-

ca urzdowa.
Amtsgeld, pienidze urz-

dowe.

Amtsgewalt, wadza urz-
dowa t. j. wadza suca
komu na mocy urzdu.

Amtshandlung, czynno
urzdowa.

Amtspflicht, powinno,
obowizek urzdowy.

Amtssache, rzecz, sprawa

urzdowa.

Amtsschrift, pismo, akt

urzdowy.
Amtssiegel, piecz urz-

dowa.

Amtsverrichtung, czyn-

no urzdowa.
Amtsverweser v. A- vertre-

tet zawiadowca w urzdzie.

Amtswegen, von, z u-

rzdu.

Amtswirksamkeit, dziaal-

no urzdowa, zakres wa-
dzy urzdowej.

Amtszeugniss, wiadectwo
urzdowe.

Analog, analogicznie, podo-

bnie.

Analogie, analogia, podo-

biestwo.

Anarchie ob. Gesetzlosigkeit.

Anathema v. Anathem ob.

Bann.
Anberaumen, eine 'Frist,

wyznaczy termin.

Anbetracht, in Anb., ze

wzgldu , z uwagi na .
.

, zwa-

ywszy.
Anbieten 1) ofiarowa (ko-

mu co);'— 2) ofiarowa si
(komu z czem t. j. owiad-
czy gotowo dania lub

zrobienia czego) ;— 3) licy-

towa, podawa cen.
Anbietung, ofiarowanie, o-

wiadczenie gotowoci (da-

nia lub czynienia).

Anblasen w Hutn. zadyma
(rozpocz topienie krusz-

ców).



Anb—Ang 13

Anbot 1) zaofiarowanie ceny

kupna, podanie ceny ku-

pna ;
— 2) cena zaofiarowa-

na, podana.

Anbringen 1) ein Faktum,
einen Umstand a. przyta-

cza, przywodzi fakt, oko-

liczno ;
— 2) ein Gesuch

a. wnie podanie, poda
prob;— 3) eine Sache bei

Gericht a. uda si ze spra

w do sdu-, — 4) sein Geld

gut a. v. anlegen, pienidze

z poytkiem umieci v. ulo-

kowa, take pienidzy do-

brze uy;— 5) einen Hieb
a. zada cios; — 6) eine

Wowr a. zby towar, sprze-

da;—7) der Zeuge bringt an,

dass .

.

, wiadek zeznaje e.

.

Anbruch w Gói-n. einen A.

machen, zacz kopa y
(odkry j z wierzchu) das

Erz steht in gutem A. ya
jeszcze obfita.

Andichten, Jdm ein Ver-

brechen, zmyli na kogo
zbrodni.

Andichtung, zmylenie (t.j.

czynno i rzecz zmylona).
Androhung der Strafe, za-

groenie kar.
Aneifern, pobudza, zach-

ca, zapala (do czego).

Aneiferung, pobudzanie,

zachcanie , zapalanie (do

czego).

Anerkennen 1) przyzna
co np. dug, pismo, podpis;

— 2) uzna np. kogo, co,

przymioty czyje. Anerkannt,

przyznany, niewtpliwy.

Anerkennung 1) przyzna-

nie ;
— 2) ocenienie , uzna-

nie. A-sgeld, lenne (opata

lennicza).

Anfahren' (einfahren) vb.

w Oóm. spuszcza si lub

wchodzi do kopalni.

Anfahren sb.wGórn. odkry-

cie pokadu mineralnego (w

skutek roboty górniczej).

Anfall 1) napad, zajazd;—
2) A. eines Vermögens, spa-

dek.

Anfechten, einen Rechts-

titel , zaskara , zaczepia,

zbija zasad v. tytu pra-

wny, wystpowa przeciw

tyme.
A n fo r d e r u n g ob. Forde-

rung.

Anführer, przywódca, prze-

wódca, przewodnik.

Angabe (Angeld) 1) zada-

tek;— 2) doniesienie, po-

danie, owiadczenie, wyja-

wienie;— 3) wykazanie (np.

tytuu prawnego); — 4) ze-

znanie, przytoczenie, twier-

dzenie. Eidliche A. ob. Ma-
nifestationseid.

Angeben 1) donie, poda,
zda (kogo); — 2) owiad-
czy, wyjawi, wykaza, ze-

zna, przytacza, twierdzi.

Eine Urkunde als bedenk-

lich a. twierdzi, e doku-

ment jest podejrzany.

Angeber, donosiciel.
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Angeblich adj. mniemany,

miany (za kogo, za co),

rzekomy ; adv. domniema
nie, wedug mniemania, po-

dania, twierdzenia, jakoby,

wrzekomo.

Angedichtet, zmylony.
Angeboren, wrodzony, przy-

rodzony, a- es Recht pra-

wo wrodzone.

Angehen 1) tycze* si, do-

tycze kogo lub czego, np.

das geht mich nichts an, to

mi nieobchodzi;— 2) eine

Behörde um etw. a. uda
si do jakiej wadzy, wzy-

wa j o co. Den Absatz

dieses §. angehend, co do

ustpu w tym §.

Angehören, nalee do

kogo.

Angehörige, pokrewni.

Angehöriger eines Landes,

krajowiec; einer Gemeinde,

nalecy do gminy.

Angeklagter, oskarony, ob-

aowany.
Angeld, zadatek (przy naj-

mie lub kupnie).

Angelegenheit, interes,

sprawa, Jds A- ten besor-

gen, zawiadywa czyjemi in-

teresami , Ministerium der

auswärtigen A-ten, minister-

stwo spraw zagranicznych.

Angeloben, uroczycie przy-

rzec, lubowa co , der Mit-

vormund gelobt durch Hand-
schlag an., podaniem rki
przyrzeka spóopiekun.

Angelobung, przyrzeczenie

uroczyste, lubowanie czego.

Angelöbniss 1) to samo
co Angelobung ;

— 2) rzecz

lubowana.

Angemessen, stosowny, za-

stosowany, odpowiadajcy,

odpowiedni , waciwy , die

Strafe soll der Schuld a.

sein, kara winna by do

winy zastosowana, winie od-

powiednia.

Angesessen (ansässig), osia-

dy, ein a-ner Bürger, osiady

obywatel.

Angestammte Güter, Rech-

te, dobra, prawa odziedzi-

czone.

Ang ranz er, Angrenzer, gra-

niczcy z kim, pograniczny.

Angreifenl) pojma, schwy-

ta kogo ; — 2) uderzy na

kogo, den Feind a. uderzy
na nieprzyjaciela;— 3) za-

czepi kogo, targn si na

kogo, Jdn mit Worten a.

skrzywdzi kogo sowami

,

Jdn an seiner Ehre a. ob-

razi czyj honor, skrzywdzi
kogo na czci , das Te-

stament, die Ehe a. chcie
uniewani testament, ma-
estwo ;

— 4) wzi si do
czego, zaczyna np. die Ar-

beit a. Wzi si do pracy;

— 5) naruszy co, ein Ca-

pital, ein Deposit a. naru-

szy kapitau, depozytu.

Angriff 1) ujcie rk, poj-

manie;— 2) uderzenie, na-
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tarcie; — 3) napa, tar-

gnicie si, zamach, ein A.

auf das Leben, zamach na

ycie, ein A. auf die Ehre,

targnicie si na honor, Jds
Unschuld gegen A-fe schüt-

zen, niewinno czyj, od po-

cisków zasania ; — 4) etw.

in A. nehmen, wzi si
do czego; wGórn. natrafi na
pokad.

Anhalt 1) zatrzymanie si,

einen A. machen, zrobi
przerw, zatrzyma si; —

'

2) to czego si kto trzyma,

punkt oparcia, einen A. fin-

den, znale punkt oparcia.

Anhalten 1) zatrzyma, przy-

trzyma (np. zodzieja), Jdn
auf der Flucht a. przytrzy-

ma v. uj kogo w uciecz-

ce, verbotene Waaren a.

przytrzyma zakazane to-

wary ;
— 2) Jdn zu etw. a.

a) przymusza, przynagla
np. zur Erfüllung seiner

Pflicht a. zmusza do pe-
nienia powinnoci, b) po-

ciga do czego np. zum
Schadenersatze , do wyna-
grodzenia szkody; — 3)

trwa, nieustawa, der früh-
ere Zustand hält an, da-

wniejszy stan trwa, nieu-

staje; — 4) zatrzyma si,

stan (na miejscu).

Anhaltspunkt, punkt opar-

cia.

Anhaltstation, przystanek.

Anhaltung 1) przytrzyma-

nie, pojmanie ; — 2) przy-

mus , naglenie (do zrobie-

bienia czego).

Anhängig 1) nalecy do

czego, das Haus mit allem,

was demselben a. ist, kau-

fen, kupi dom ze wszyst-

kiemi przynaleytociami; —
2) eine Sache gegen Jdn a.

machen, proces komu zro-

bi, wytoczy spraw do

sdu, pozwa kogo o co;

—

eine Untersuchung a. ma-
chen, rozpocz ledztwo

;

— 3) a. sein (vor Giricht)

by w toku postpowania
sdowego; die Rechtssache

ist a. sprawa jest w sdzie,

sprawa toczy si.

Anhänger, zwolennik, stron-

nik.

Anheimfällen, dosta si
komu, sta si czyj wa-
snoci, przej w czyje

rce.

Anheimgeben v. a-stellen,

zda co na kogo, zostawi
czyjemu rozsdkowi v. zda-

niu.

Anheischig, sich a. ma-
chen, obowiza si do cze-

go, podj si czego.

Anhetzen sb. poduszczenie,

podeganie.

Ankauf, kupno.

Ankäufer, nabywca.

Anklage, skarga , aoba

,

oskarenie, obwinienie (jako

czynno i pismo skarg za-

wierajce).
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Anklagebeschluss, uchwa-

a oskarenia.

Anklagekammer,sd (wy-

dzia sdu) skargowy.

Anklageprozess, postpo-

wanie skargowe.

Anklagepunkt, punkt za-

skarenia.

Anklageschrift, zaskare-

nie (pimienne), akt oskar-

enia (ze strony urzdu).

Anklagestand, stan oskar-

enia, Jdn in A. versetzen

podda kogo oskareniu.

Ankläger, oskaryciel, öf-

fentlicher A. instygator.

Ankömmling, przybysz

,

przybylee, przychodzie.

Ankündigung v. Ankün-

digungsschreiben , ogosze-

nie, obwieszczenie.

Anlage 1) zakad, zaoenie
czego i rzecz zaoona; A-

Capital kapita zakadowy;
— 2) zacznik , in der A
w zaczeniu.

Anlegen 1) Hand a. przy-

oy rk, tkn si (cze-

go),wzi si (do czego)—
2) Geld a. pienidze umie-
ci, Geld in Staatspapieren

a. obróci pienidze na ku-

pno papierów publicznych,

Kapitalien auf Zinsen v.

fruchtbringend a. da v.

umieci kapita na procent;

— 3) Feuer a. podoy
ogie;— 4) etw. darauf a.

godzi na co, zmierza do

czego, er hat es darauf an-

gelegt, taki by jego zamiar.

Anlegung, fruchtbringende

A. der Kapitalien, korzy-

stne umieszczenie kapitaów,

umieszczenie na procent.

Anlehen v. Anleihe, po-

yczka t. j. to co si u kogo
poycza np. ein Anlehen v.

eine Anleihe bei Jdm ma-
chen v. kontrahiren, poycz-
k v- dug u kogo zrobi v.

zacign, eine Anleihe v.

ein Anlehen bewilligen, ze-

zwoli na zacignienie po-

yczki.

Anleihen vb. poyczy co od

kogo.

Anleiher, poyczajcy od

kogo, biorcy poyczk.
Anleiten, przewodzi (komu
w czem), zum Verbrechen a.

nakoni
,
przywie kogo

do zbrodni.

Anleitung, naprowadzenie,

podanie sposobu osignicia

czego, Jdm zu etw. A. ge-

ben, naprowadzi kogo, wska-

za komu drog do czego.

Anmassen 1) przywaszcza
sobie co , sich fremdes Gut
a. przywaszcza sobie cu-

dz majtno, ein Recht

über Jdn, prawo nad kim;
— 2) pozwala sobie , sich

zu viel a. za nadto sobie

pozwala.

Anmassend, zarozumiay,

peen pretensyj, zbyt sobie

pozwalajcy , a-des Betra-

gen, obejcie si pene za-
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rozumiaoci , auf a. Art,

zarozumiale.

Anmelden 1) Jdm etw. oznaj-

mi komu co; — 2) Jdn
oder etw. a. opowiedzie

kogo lub co;— 3) eine For-

derung a. zgosi si z pre-

tensy, den Eid a. zgosi
si do przysigi;— 4) die

Appellation , den Rekurs a.

zaoy apelacy, rekurs.

Anmeldung, oznajmienie

,

opowiedzenie, zgoszenie si.

A. der Forderung, zgosze-

nie si z pretensy, poda-

nie pretensyi, A. der Appel-

lation , zaoenie apelacyi,

A. der Berufung, oznajmie-

nie rekursu, ohne A. bez

zgoszenia si, bez opowie-

dzenia; A-sfrist termin do

zgoszenia si.

Anmerken 1) zapisa, za-

notowa, naznaczy; — 2)

Jdm etw. a. pomiarkowa
co po kim.

Annäherungsweise, w
przyblieniu

,
przyblionym

sposobem.

Annahme, przyjcie, eines

Geschenkes , eines Wechsels,

podarunku, wekslu, A. an

Kindesstatt ob. Adoption.

Annehmbar 1) mogcy by
przyjty, zasugujcy na

przyjcie; — 2) na uwag;
diese Bedingungen sind a

warunki te mog. by przy

jte, s do przyjcia.

Annehmen 1) einen Wech-

sel, eine Erbschaft, ein Amt,

przyj weksel, spadek, u-

rzd;— 2) przybra, einen

litel a. przybra tytu, an
Kindesstatt a. ob. adoptiren;

— 3) przypuci, uwaa
za co, etw. für wahr a.

uwaa co za prawd. , wir .

wollen a. przypumy, daj-

my na to, angenommen dass,

przypuciwszy e ;— 4) sich

Eines a. ujmowa si za

kim, zajmowa si kim.

Annihilation ob. Aufhe-
bung.

Annulliren (für null und
nichtig erklären) uniewani,
znie.

Anomalie 1) zboczenie; —
2) nieprawidowo, odst-

pienie od prawida.

Anonym, bezimienny, a - e

Anzeige, doniesienie bez-

imienne.

Anordnen 1) postanowi, u-

stanowi np. eine Strafe a.

postanowi kar ; — 2) na-

kaza , zarzdzi np. eine

Untersuchung a. nakaza, za-

rzdzi ledztwo ; — 3) wy-
znaczy np. eine Tagsatzung

a. wyznaczy termin (do ait-

dyencyi, rozprawy sdowej).

Anordnung 1) uporzdko-
wanie ;

— 2) urzdzenie, eine

A. treffen. zarzdzi;— 3) roz-

porzdzenie np. letztwillige

A. rozporzdzenie ostatniej

woli, testamentarische A. roz-

porzdzenie testamentowe.

3
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Anprägen, einer Waare den

Stampel, wycisn stempel

na towarze.

Anrainer, graniczcy mie-

dz, ssiad o miedz, s-
siad miedzny.

Anrathen, doradzi. Das A,

rada, auf Jds A. etw. thun,

zrobi co za czyj rad,

porad.

Anrechnen 1) policzy ko-

mu co np. eine Waare zu

hoch a. towar za wysoko
porachowa;— 2) komu co

przypisywa (uwaa kogo

za sprawc) np. die Schuld

Jdm a. przypisywa komu
win, Jdm etw. als Verbre-

chen a. poczytywa v. uwaa komu co za zbrodni,

das kann ihm nicht ange

rechnet werden, tej winy

niemona mu przypisa, te

go niemona mu za win po

czyta, za win uwaa.
Anrechnung 1) policzenie

np. in den Pflichttheil, na

zachowek, na cz obo-

wizkow; — 2) przypisy-

wanie, poczytywanie ob. an-

rechnen.

Anrecht, prawo, pierwsze-
stwo do czego.

Anrede, przemowa, mowa,
eine A. an Jdn halten , mie
do kogo przemow.

Anregen 1) porusza, na-

pomkn o czem, wzmiank
uczyni; — 2) pobudzi do
czego , zachci, edlere Ge-

fühle a. wzbudzi szlachet-

niejsze uczucia; angeregter

Massen, jak si wyej wspo-

mniao.
Anregung 1) napomknienie,

poruszenie np. etw. in A.

bringen, napomkn, poru-

szy, etw. ivieder in A. brin-

gen, wznowi co, die Servi-

tutenfrage wieder in A. brin-

gen, wznowi kwesty su-
ebnoci; — 2) zachcenie,

pobudzenie do czego np. das

hat A. gegeben, to pobudzio.

Anreizen, namawia, podu-

szcza, podburza, podega,.
Anruf ob. Berufung.
Anrufen 1) wzywa, Jdn
zum Zeugen a. wzywa ko-

go na wiadka, um Bei-

stand a. wzywa czyjej po-

mocy, ratunku; — 2) höhe-

res Gericht a. odwoa si
do wyszego sdu.

Anrüchig, podejrzany, ze
imi majcy.

Ansage w Celn. - opowiedze-

nie (meldowanie) na komo-
rze.

Ansageposte n,przykomórek.

Ansässig, osiady, sich an
einem Orte a. machen, osi
gdzie, ein a-ger Burger, po-

sessyonat, osiady obywatel.

Ansässigkeit, osiado;
A-ten, nieruchomoci, nieru-

chomy majtek.

A n s c h a ffe n , sprawia , na-

bywa, dostarcza.

Anschaffer, dostarczyciel.
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Anschauung, 1) ogldanie

czego, patrzenie, spojrzenie

na co ; — 2) pogld , widze-

nie, zapatrywanie si np.

nach meiner A. wedug me-

go zapatrywania si.

Anschlag 1) przylepienie

,

przybicie (pisma jakiego dla

podania go do wiadomo-

ci) ;
— 2) samo pismo (a-

fisz , obwieszczenie
,

plakat

i t. p.); — 3) obliczenie

kosztów, kosztorys; — 4)

w Pr. kam. zamys, zamiar,

zamach. In A. bringen, mie
wzgld na co, uwzgld-
nia, ocenia co; Kosten

a. kosztorys; Werth-a. ta

ksa.

Anschliessen, sich an Jdn,

an Jds Meinung a. przy-

czy si do kogo, do je-

go zdania.

Anschluss 1) przyczenie
si ; — 2) zaczenie ; — 3)

tudzie to, co do czego jest

przyczone, zaczone, (za-

cznik); im A-e, w za-
czeniu.

Anschreiben, an die Ge-

währ, zaintabulowa , zahi-

potekowa jako waciciela.

Anschuldigen, posdza,
obwinia, zarzuca co komu.

Anschuldigung, posdze-
nie, obwinienie, zarzut.

Ansehung, in A. dessen, ze

wzgldu na to.

Ansetzen 1) umieci w ra-

chunku, porachowa np. die

Gebühr a. wymierzy, obli-

czy naleyto; — 2) tyle

co bestimmen, festsetzen np.

den Tag, die Frist, eine Geld-

strafe a. wyznaczy dzie,

termin, kar pienin.
Ansetzung des Erdreiches,

odsepisko, odsep.

Ansicht 1) sposób widze-

nia rzeczy, zdanie; — 2)

Kauf auf A. ob. Kauf.
Ansiedeln, osadzi, zao-y osad, sich irgendwo

a. osi, osadowi si gdzie

t. j. stae mieszkanie zao-

y.
Ansiedelung, osada, kolo-

nia, osiedlenie.

Ansiedler, osadnik.

Ansiedlerisch, osadniczy.

anspinnen w Pr. kar. wszczy-

na, wznieca, knu, (kno-

wa).
Anspinnung, knowanie.

Ansprechen Jdn 1) odez-

wa si do kogo, prosi ko-

go o co ;
— 2) domaga si,

poszukiwa prawnie czego,

roci pretensy do czego.

Anspruch, pretensy, wy-
maganie, domaganie si, ro-

szczenie prawa do czego,

der Kläger nimmt die Er-

sitzung in A. powód ucieka

si do prawa zasiedzenia,

chwyta si prawa zasiedze-

nia, seine Anprüche aufge-

ben, fahren lassen, zrzec

si, odstpi swoich preten-
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Anstalt 1) urzdzenie, roz

porzdzenie np. gute A
ten treffen, dobrze rozpo

rzdzi; — 2) zakad, in

stytut; — 3) przygotowanie

np. A-ten machen, robi przy-

gotowania.

Anstand 1) trudno, prze-

szkoda np. die Willfahrung

des Gesuchs unterliegt kei-

nem A. w przychyleniu si
do proby niema trudnoci

niezachodzi przeszkoda; —
2) przyzwoito; — 3) wt
pliwo; A. nehmen waha
si, mie wtpliwo, A
erheben, robi wtpliwoci,
trudnoci, einen A. beheben,

znie, usun wtpliwo
das kann man ohne A. thun,

mona to zrobi bez wahania

si, bez skrupuu, bei sonsti-

gem v. etwaigem A. w razie

wtpliwoci, A-e gegen eine

Rechnung anbringen, robi
monita , zarzuty ;— 4) A. v.

Stillstand der Gerichte, za

wieszenie sdów, limita, fe

rye sdowe.
Anstandlos, bez trudnoci,

natychmiast.

Anstecken 1) wetkn, wsa
dzi; — 2) w Pr. kar. zam.

anzünden, zapali; — 3) za-

razi (o chorobach i prze-

sdach).

Ansteckung 1) wetkni-
cie, wsadzenie ; — 2) zara-

enie; — 3) podpalenie.

Anstellen 1) eine Klage ob.

anstrengen; — 2) Jdn als

Richter a. postanowi s-
dziego ; angestellt , majcy
posad urzdow, przydzie-

lony do urzdu.
Anstellung 1) umieszcze-

nie np. eine A. erlangen,

znale pomieszczenie —
2) posada, miejsce, urzd,
Ä. einer Comission, wysa-

dzenie komisyi.

Anstellungsdekret, no-

minacya.

Anstellungsfähigkeit, u-

zdolnienie do urzdu.

Anstiften w Pr. kar. pode-
ga, podnieca.

Anstifter, podegacz.

A n s t i ft u n g, sprawienie, spro-

wadzenie np. nieszczcia

,

wojny, podeganie.

Anstossen, einen Vertrag,

zawrze umow , kontrakt.

Anstössig, gorszcy, nie-

przyzwoity, ohydny , a-ge

Reden führen , odzywa si
gorszcemi, nieprzyzwoitemi

sowy.
Anstreben, etw. dy do

czego, das Beste a. chcie
najlepiej, dy do najle-

pszego (celu).

Anstrengen, eine Klage,

wyda pozew, wynie skar-

g, einen Process a. wy-
toczy spraw lub proces.

Ansuchen um etw. prosi

kogo o co, uprasza, urn

eine Beförderung a. ubie-

ga si o wyszy stopie
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urzdowy, um eine Aushilfe

a. podawa o zapomog,
prosi o wsparcie, einefiir-

wörtliche Einbegleitung a.

prosi o wstawienie si do-

prasza si poparcia proby,

ein A. stellen , zanosi pro-
b, da, wnosi t. j. wnio

ski czyni, die Partei stellt

das A. strona wnosi da-
nie, uprasza, der Staatsan-

walt stellt das A. prokura

tor wnosi.

Antheil^ udzia t. j. cz
na kogo wypadajca, dla

/ tego 1) spadek, scheda

2) akcya (ob. Actie); — 3)

wGórn. kuks t. j. udzia jaki

ma gwarek w gwarectwie;

A. haben v. nehmen an etw

mie udzia w czem, by
uczestnikiem czego , nale-e do czego.

Anteilbesitzer
, waci-

ciel czstkowy.
Antheilh aber, uczestnik, ak-

cyonaryusz.

Antheilsschein, Antheils-

verschreibung
, akcya udzia-

owa.
Anticipationss che in, mo-

neta papierowa antycypa-

cyjna.

Antidatiren, pooy wcze-

niejsz dat.
Antrag, propozycya, wnio-

sek czyli przeoenie, przed-

stawienie czego, A. stellen

uczyni propozycya , wnio-

sek.

Antragen (anbieten), pro-

ponowa komu co, owiad-
czy si z czem, ofiarowa

komu co, einen Beweis a.

ofiarowa dowód, auf etw.

a. wnosi co, lub o co, pro-

ponowa, przedstawia.

Antragsteller, wnioskodaw-

ca, wnioskujcy.

Antragstellung, zrobienie

wniosku.

Antrags recht, prawo wno-

szenia projektów, inicya-

tywa.

Antreten, einen Beweis, zgo-

si si, przystpi do dowo-

dzenia; ein Amt a. roz-

pocz, urzdowanie, obj
urzd; eine Erbschaft a.

przyj spadek lub dzie-

dzictwo ; eine Strafe a. roz-

pocz penienie kary.

Antrieb, pobudka, namowa,
poduszczenie.

Antwort, Rede und A. ge-

ben, odpowiada (przed wa-
dz).

Anwachsen, powikszy si
(co do wysokoci, objtoci,

i iloci). A-de Zinsen, na-

rose odsetki czyli procenta.

Anwalt, obroca sdowy, ad-

wokat, patron.

Anwaltschaft w Pr. kar. pro-

kuratorya.

Anwärter, oczekiwacz, ma-
jcy ekspektatyw, ekspek-

tant.

Anwartschaft, oczekiwa-

nie, ekspektatywa.
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Anweisen 1) Jdn zu etw.

poleci komu, nakaza co,

wyznaczy go do jakiej

czynnoci np. s'dmmtUche

Behörden werden angewie-

sen, poleca si wszystkim

wadzom ;— 2) Jdn auf etw.

a. odesa kogo do czego

np. auf den Gehalt des N.
— 3) den Gehalt a. asy-

gnowa pac; — 4) Jdn
dahin a. dass... napomi-

na kogo, aeby...; — 5)

Jdn an einen a. przeka-

za do kogo t. j. ode-

sa do niego z pretensy
czyli po wypat, wynad-
grodzenie i t. p.;— 6) wy-
znaczy komu co np. mie-

szkanie.

Anweisung 1) przekaz; —
2) zlecenie, przepis; — 3)

instrukcya; tudzie znacze-

nia wyrazu „anweisen".

Anwenden, uy, stosowa
np.die Gesetze auf die Rechts -

fälle a. stosowa ustawy
do przypadków prawnych.

Anwerben w Wojsk, zaci-

ga werbowa; w Pr. kar.fal-

sche Zeugen a. zmawia fa-

szywych wiadków.
Anwerbung, zaciganie, wer-

bunek, zmawianie.

Anwesend, obecny.

Anzeige, uwiadomienie, do-

niesienie, denuncyacya.

Anzeiger, donosiciel, denun-

cyant.

Anzeigung™ Pr. kar. poszlak.

Anzetteln, eine Verschwö-

rung, knowa spisek, Un-

ruhen a. wszczyna, wy-
woywa niespokojnoci, wi-

chrzy, burzy.
Anzüglich, uszczypliwy.

Anzüglichkeiten, uszczy-

pliwe wyraenia, uszczypli-

woci.

Apanage, apana, uposae-
nie czonka rodziny panu-

jcej v. znakomitej.

A piacere w Pr. weksl. dowo-

lny termin patnoci wekslu.

A p o s t a s i e ob. Glaubens-

abfall.

Appellabilität, odwoal-

no (do wyszej wadzy),

nieprawomocno, die A. die-

ses Urtheils wird bestritten,

zaprzecza si, aby od tego

wyroku suyo odwoanie.

Appellat, powoany.
Appellation, apelacya, od-

woanie si (do wyszego
sdu, dawniej odzew), A.

ergreifen, zaoy apelacy,

apelowa, odwoa si.

Appellationsbeschwer-
de, wywód uciliwoci.

Appellationsgericht, sd
apelacyjny.

Appellationswerber, od-

woujcy si, strona odwo-

ujca si, apelant.

Approbiren 1) uzna co za

suszne , dobre
,
pochwali

;

— 2) zatwierdzi.

Aquisitiv ob. erwerben.

Äquivalent, równowarto.
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rzecz równocenna.

Arbeiterpersonale, robo-

tnicy.

Arbeitshaus, dom pracy.

Arbeitsleistung, odbywa-

nie roboty, robota ob. t. Frohn-

dienst:

Arbeitslohn, zapata za ro-

bot.

Arbeits tag 1) dzie roboczy;

— 2) powszedni.

Arbeitsverdienst, zaro-

bek.

Arbiter ob. Schiedsmann
,

Schiedsrichter.

Area, przestrze, przestwór,

obszar, obejm.

Arglist, chytroe, podstp.

Argumentation, rozumo-

wanie, wnioskowanie, dowo-

dzenie, wywód.
Aristokratie, arystokra-

cya, monowadztwo (oso-

by wysokiego rodu i wiel-

kiego mienia).

Armenanstalt, dom ubo-

gich.

Armenkasse, kasa ubogich.

Armenpolizei, policya ubo-

gich.

Armenversicherungsan-
stalt, zakad dobroczynny.

Armenversorgung, opa-

trzenie ubogich.

Arrest 1) areszt (zatrzyma-

nie osoby i samo miejsce

zatrzymania); — 2) zatrzy-

manie urzdowe rzeczy, za-

powiedzenie np. A. legen

auf Jds Gehalt, pooy

zapowiedzenie na czyj pen-

sy, A. wider Jdn bewilli-

gen, dozwoli zatrzymania,

przyaresztowania kogo.

Arreststrafe, kara aresztu.

Arrestant, aresztant , wi-
zie.

Artistisch, a-e Erzeugnisse,

utwory umnicze, artysty-

czne, wyroby sztuki, a-es

Eigenthum , wasno arty-

styczna.

Ascendenten, wstpni (kre-

wni).

Aschen fali w Hutn. popiel-

nica, popielnik.

Assecuranzv. Assecuration,

asekuracya, zabezpieczenie,

ubezpieczenie.

Assecuranzbrief, karta v.

bilet ubezpieczenia.

Assecuranzcompagnie,
towarzystwo zabezpieczenia,

asekuracyjne.

Assecuranzpolice v. As-

securanzschein ob. Assecu-

ranzbrief.

Assekuranzpraemie,
wkadka (premium aseku-

kuracyjne).

Assen tiren, wybiera v. sta-

wia do wojska.

Assentirung, przyjmowa-

nie, wybieranie do wojska.

Assentirungsb ezirk, o-

krg poboru wojskowego.

Assentirungscommission,
komisya poboru wojskowego.

Assentirungsplatz, miej-

sce poboru wojskowego.
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A s s i g n a n t, przekaziciel.

A s s i g n a t , dunik przeka

ziciela.

A s s i g n a t a r, wierzyciel prze

kaziciela.

Assig nation, przekaz.

Assistenz, asystencya
,
po

moc ; Militärassistenz
,

po

moc zbrojna.

Association, stowarzysze-

nie, spóka (handlowa).

Asyl ob. Freistätte.

Asyl recht, prawo udziela-

nia przytuku.

Atzungsgebühr, strawne.

Attentat, zamach.

Attinenz ob. Zugehbr.

Auction, licytacya, sprzeda

publiczna, aukcya.

Audienz, posuchanie , au :

dyencya (w zoonych) au-

dyencyonalny (np. sala aud).

Au fb ehalten, zatrzyma, za

chowa, niewyda.
Aufbereitung w Góm. der

Erze , oczyszczenie rud kru

szcowych.

Aufbereitungswerkstät-
te, zakady do oczyszcza

nia rud kruszcowych.

Aufbewahrung, przecho-

wanie , zachowanie np. in

A. nehmen, wzi do za-

chowania, zachowa.
Aufbieten, alle Mittel, uy

wszelkich rodków.
A u fd eck arbeit w Góm. ro-

bota odkrywana, odkrywka,

przebierka.

A a f

d

ecke n ab. odkrycie (od

sonienie)
,
pokadu krusz-

cowego.

Aufdingen, einen Lehrling,

1) przyj do terminu; —
2) odda na nauk; Leute

a. zmówi czelad, zgodzi
robotników.

Aufenthaltssteuer, po-

bytne (podatek od przeby-

wania).

Auffahrt s stoli en w Góm.
sztolnia wjazdowa.

Auffallend, uderzajcy, wi-

doczny, a-de Gebrechen, u-

derzajce, widoczne wady,
niedostatki.

A u ff i n d e b u c h, repertorium,

skorowidz.

Auffinden, einen Übelthäter,

wykry zoczyc.
Auffindung, wykrycie.

A u ffo r d e r n, wzywa do cze-

go ; wyzywa, wywoa.
Aufforderung, wezwanie

;

wyzywanie.

Aufforderungsklage, A-s

prozess, skarga, proces wy-
zwawczy, wywoawczy.

Aufgabe 1) (eines Briefes)

podanie v. oddanie (listu);

— 2) (einer Festung) pod-

danie (twierdzy).

Aufgabspost, poczta po-

dawcza.

Au fgeb en 1) wyrzec si, zrzec

si czego
;
ein Recht a. zrzec

si prawa, einen Prozess a.

odstpi od procesu, zanie-

cha sporu ;— 2) einen Kran-

ken a. opuci chorego ;— 3)
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einen Brief a. odda list na

poczt.

Aufgebot 1) zapowied; —
, 2) powoanie (do broni), er

gehört zum 1. A. naley
do pierwszego powoania,

allgemeines A. pospolite ru-

szenie.

Aufgelaufen -e Kosten, ko-

szta wynike.
Aufgeld 1) ayo, naddatek,

laa; — 2) zadatek.

Aufgreifen, einen Verbre -

eher, pochwyci, uj zbrod-

nia.

A u fh a b e n d, bei a - der Ei
despflicht, pod obowizkiem
(ju wykonanej) przysigi.

Aufhalten, wstrzyma, za-

trzyma; sich teo a. prze-

bywa gdzie; die Exem-
tion des Erkenntnisses a.

wstrzyma egzekucy, wy-

konanie wyroku.

Aufheben, znie, uchyli.

Aufhebung, zniesienie, u

chylenie.

Aufhetzen, podega, pod-

burza, podszczuwa.

Aufkommen, mit dem Be-

weise , udowodni t. j. zdo-

a, potrafi udowodni.
Aufkündigen, wypowie

dzie np. kapita, mieszka

nie.

Aufkündigung, wypowie
dzenie np. najmu, dzier
wy, penomocnictwa.

Auf lade s eh ein ob. Fracht

brief.

Auflage 1) naoenie czego

np. podatku, kary; — 2)

wydanie v. edycya dziea;
— 3) rozkaz, nakaz; Zah-

lungsauflag , nakaz zapaty

v. patniczy.

Auflassbriefiü Górn. doku-

ment, list ustpienia.

Auflassen w Góm. zarzuci,

zaniecha, ein Bergwerk a.

zaniecha, zaprzesta robót

w kopalni , opuci kopalni.

Auflassgeld, ustpne t. j.

co ustpujcy opaca.

Auflassung 1) w Góm. zu-

pene zaniechanie robót w
kopalni lub hucie, opuszcze-

nie jej; — 2) w Pr. cyw. od-

stpienie, ustpienie komu.
Auflauf, zbiegowisko, tum-

ne gromadzenie si, zgiek.

Auflaufen, uró, uzbiera
si, aufgelaufene Prozess-

kosten, narose koszta pro-

cesu.

Auflegen eine Steuer, nao-y podatek, ein Werk a.

wyda dzieo swoim kosz-

tem, by jego nakadc,
einen Eid a. ob. auftragen.

A u f 1 e h n e n , sich gegen Jdn
v. etw. powsta przeciw ko-

mu lub czemu, targn si
na kogo lub na co , opór

stawi przeciw prawej wa-
dzy lub jej postanowieniom,

buntowa si.

Auflösend, a-de Bedingung,

ob. Bedingung.

A u f1 ö s u n g, rozwizanie (kon-
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traktu , zwizku mae
skiego).

Aufmerksam, Jdnauf etw.

a. machen, zwróci czyj
uwag na co.

Aufnahme 1) przyjcie; —
2) A. von Darleihen, za-

ciganie poyczki ;
—

; 3) A.

eines Verhörs, wysuchanie,

przesuchanie np. wiadków
— 4) A. des Protestes, spi-

sanie protestu ; — 5) A. ei-

nes Planes, zdjcie, zrobie-

nie planu.

Aufnahmsbefund ob. Be-

fund.
A u fn e hm e n, Geld auf Zin-

sen, poyczy pienidzy na
odsetki, zacign poyczk
na procent.

Aufrechnung 1) policzenie;

— 2) zrównanie rachunków.

Aufrecht, eine Klage a. be-

scheiden, zarzdzi postpo-
wanie sdowe.

Aufrechterhalten, zosta-

wi, utrzyma co w daw-

nym stanie, w swojej mocy.

Aufreizen, pobudzi, wznie-

ci, wzbudzi ch do cze-

go; aufreizende Reden, pod-

burzajce mowy.
Aufruhr, rozruch.

Aufrühr er, burzyciel.

Aufrührerisch, podburza-

jcy.
Aufsandung, zezwolenie na

wniesienie aktu do hipo-

teki, zezw. na intabulacy.

A uf s a n d u n g s b r i e f, doku-

ment obejmujcy zezwole-

nie na intabulacy.

Aufsatz, pismo, rzecz pisem-

nie uoona, artyku pisem-

ny, A. einer letztwilligen

Anordnung, pismo obejmu-

jce rozporzdzenie ostatniej

woli.

Aufschieben, odkada (na

póniej) odwóczy, den Be-

ginn der Freiheitsstrafe a.

odoyrozpoczcie kary wi-
zienia.

Aufschiebend, odwlekaj-

cy, odwoczny, a. Bedin-

gung ob. Bedingung, a-de

Wirkung eines Gesetzes, od-

woczny skutek ustawy, o.

moc ustawy, o. dziaanie.

Aufschiebung, odoenie,
odwoka, zwoka.

Aufschlag 1) podwyszenie
opaty, dodatek do podatku

;

— 2) podatek ; Bier- Brand-
wein- und Meth- Aufschlag,

czopowe ; Koscherfleisch-A.

koszerne; Lichterzünd - A.

wieczkowe.
Aufschlagen sb.wGóm. roz-

poczcie roboty kopalniczej.

Aufschlagspunkt w Górn.

punkt, od którego poczyna

si oznaczenie miar kopal-

nianych.

Aufschluss 1) objanienie,

wyjanienie, A. geben, da
wyjanienie , wyjani , A.

verlangen , zada wyja-

nienia; — 2) w Górn. otwo-

rzelina, otworzysko (punkt
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w którym o waciwoci i

rozcigoci wykrytego po-

kadu kruszcowego prawdo-

podobnie wnioskowa mo-

na); A-bau, odbudowa o-

tworowa.

Aufschub ob. Aufschiebung,

die Sache lässt keinen A.

zu,K rzecz nie cierpi zwo-
ki.

~

Aufsetzen, spisa, napisa,

uoy na pimie.

Aufsichts personale, su-

ba dozorcza.

Aufstand, powstanie, bunt.

Aufsteigende Linie ob

Linie.

Aufstellen, einen Sequester,

ustanowi sekwestratora ; ei-

ne Wache a. postawi stra

;

Zeugen, Beweise a. stawi
wiadków, dowody.

A u f t h u n, sich, w Góm. das La -

ger oder der Gang thut sich

auf, pokad albo ya przy-

biera.

Auftrag, zlecenie, polecenie,

nakazanie, poruczenie komu
czego, upowanienie.

Auftragen, Jdm etw. zleci,

poleci, nakaza, poruczy
komu co ; w Pr. cyw. dem Ge-

gentheile den Eid a. wska-
za stronie przeciwnej przy-

sig-
A u ft r ä g e r v. Auftraggeber

poruczyciel.

Aufwand, wydatek, koszt,

nakad, A. machen, y wy-
stawnie.

Aufwandsteuer ob. Verzeh-

rungssteuer.

Aufwiegeln w Pr. kam. pod-

ega, wichrzy, podburza.
Aufwiegler, wichrzyciel

,

podegacz.

Aufwieglerisch, wichrz-

cy, podegajcy.
Aufzug, przewoka.

Augenschein, naoczne obej-

rzenie, ogldziny, den A.

vornehmen*, naocznie obej-

rze.
Augenscheinlich, jawny,

oczywisty, naoczny.

Augenscheinlichkeit, ja-

wno, oczywisto.
Augenzeuge, wiadek na-

oczny.

Ausbedingen, sich etw. wy-
mówi, zastrredz sobie, po-

oy co za warunek.

Ausbedingung 1) zastrze-

enie czego, wymowa, wa-

runek; — 2) to, co sobie

kto zastrzeg.

Ausbeissen, das A. v. Aus-

gehende sb. w Góm. wychod-

nia, wysterek t. j. cz
pokadu albo yy widzial-

na na powierzchni.

Ausbesserung, naprawa.

Ausbeute w Góm. dobytek

,

plon, zysk.

A u s b i s s, wystercze (miejsce

w którem pokad lub ya
daje si widzie).

Ausbleiben, nieprzychodzi,

bei der Tagsatzung a. nie-

stan na terminie, der aus-
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gebliebene Theil , niestawa-

jcy, mit der Zahlung a.

zalega w zapacie, niepa-

ci w swoim czasie.

Ausbleiben sb. niestawien-

nictwo.

Ausbrechen^ Pr. kar. 1) wy-

buchn
,
powsta np. eine

Verschwörung ist ausgebro

chen, spisek wybuch; —
2) aus dem Gefängnisse a.

wyama si. z* wizienia.

Ausbruch 1) wybuchnie

cie (poaru, wojny, zarazy,

gnieAVu); — 2) w Pr. kar. A
aus dem Kerker, Avyiama-

nie si, ucieczka winia;
— 3) A. eines Concurses,

otwarcie upadoci.
Ausbüssen, odpokutowa

,

odby kar.
Ausdehnen, rozciga co,

ein Gesetz unrichtig a. na-

ciga ustaw; die ausdeh-

nende v. ausgedehnte Aus-

legung, rozcige tumacze-
nie.

Ausdehnung, rozciganie,

rozcigo.
Ausdruck, wyraz , wyrae-

nie, wysowienie, undeutli-

cher A. niejasne wyraenie.

Ausfall, Abgang, brak, nie-

dobór, ubytek, deficyt, np.

um den A. zu decken, dla

zastpienia ubytku.

Ausfertigen, wygotowa

,

napisa (pozew, rozkaz, dy-

plom).

Ausfertigung, wypisanie,

napisanie, wydanie, wygoto-

wanie np. wyroku, aktu; ei-

ne Hauptausfertigung , wy-
cig gówny aktu jakiego.

Ausflucht, wybieg, wykrt.
A u s fo 1 ge n, wyda , wypaci.
Ausfolg u ng, eines Deposi-

tes, wydanie depozytu.

Aus folgungsbe willigung,
zezwolenie na wydanie.

Ausfuhr, wywóz.
Ausführen, aus dem Lande

,

w Pr. skarb, wywie z kraju;

w Pr. kar. ausführen ein Ver-

brechen, popeni zbrodni.

A u s fu h r h an d e 1, handel wy-

wozowy.
Ausfuhrverbot, zakaz wy-

woenia.
Ausfuhrzoll, co wycho-

dowe.

Ausgabe 1) wydawanie (pie-

nidzy), wydatek ;— 2) wy-
danie dziea.

Ausgabskasse, kasa wy-
pat v. patnicza.

Ausgabssumme, suma wy-
datków.

Ausgebot, wystawienie na

sprzeda.

Ausgedehnt, obszerny, roz-

cigy, a-e Auslegung des

Gesetzes , rozcige tuma-
czenie ustawy.

Ausgedinge, wymowa, za-

strzeenie i to, co sobie kto

zastrzeg.

Ausgehauen w Góm. a-es

Feld, pole wyrobione , wy-

robisko, zrobv.
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Ausgemacht, pewny, sko-
czony, niewtpliwy, dowie

dziony, das ist eine a-te

Sache, to jest rzecz dowie

dziona, skoczona.
Ausgenommen, wyjmujc

wyjwszy, oprócz.

Ausgleichen, wyrówna;
sich mit Jdn a. pogodzi
si z kim; einen Zwist a
spór zagodzi; den Schaden

a. szkod wynagrodzi.
Au s li a ft e n , zalega , a-de

Zinsen, Steuern, zalege po

datki, odsetki.

Ausheben, bra (do wojska),

wybiera (ciga podatki)

Aushebung, pobór (do woj

ska), ciganie (podatków).

Auskeilen, sich a. v. aus-

spitzen w Górn. das Lager v.

der Gang keilt sich spitz

lieh aus, pokad lub ya
cieczeje, klinowacieje.

Auskeilung w Górn. klino-

wacenie si, cieczenie yy
lub warstwy.

Auskunft, wiadomo, obja

nienie , wyjanienie , Aus
künfte einhohlen, da, za-

sign wyjanienia , wia

domoci ; A-sbureau , biuro

zawiadomie v. wywiadow-
cze; A-stabelle, tabela wy-
kazawcza.

Auslage ob. Aufwand.
Ausland, zagranica, im A-

de, za granic.

Ausländer, cudzoziemiec.

Ausländisch, cudzoziem-

ski, zagraniczny.

Auslegen, ein Gesetz, wy-
kada, wyjania, tuma-
czy ustaw.

Ausliefern, wyda np. zbie-

ga, jeca, rzecz do scho-

wania dan.
Auslieferung, wydanie, A.

eines Verbrechers an die Ob-

rigkeit zur Bestrafung, wy-
danie zbrodniarza zwierzch-

noci celem ukarania.

Ausliefe rungsvertr ag,
' traktat wzajemnego wyda-
wania zbiegów lub zbrod-

niarzy, kartel.

Auslösen 1) eine verpfän-

dete Sache, wykupi rzecz za-

stawion;— 2) einen Kriegs-

gefangenen a. wyjedna u-

wolnienie jeca (wojenne-

go)-

Auslösung, wykupno, wy-
kupienie, uwolnienie.

Ausmachen, stanowi, czy-

ni, wynosi np. das macht

den Beweis aus, to stano-

wi dowód, das macht noch

keine grosse Summe aus, to

nie czyni, niewynosi jeszcze

wielkiej sumy.

Aus mass der Strafe, wy-
miar kary.

Ausmessen, wymierzy.
Ausmesser, miernik.

Ausmitteln, wydoby, doj
czego, wybada, wyledzi
co, eine Entschädigung a.

oznaczy wynagrodzenie.

Auspressen w Pr. kar. wy ci-
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sn , wymusi na kim co

np, Jdm Geld a. pienidze

z kogo wycisn, ein Ge-

.ständniss a. wymusi na kim

zeznanie.

Ausrede, wymówka, wybieg.

Ausreisser, zbieg, dezerter.

Ausr u f , wywoanie na licy-

tacyi.

Ausrufen, ogosi , wywo-
a (co publicznie) np. cen
lub warto rzeczy na licy-

tacji.

Ausrufer, obwoywacz, wy-

woywacz.
Ausrufspreis, cena wywo-
ania v. szacunkowa.

Ausrüsten w Pr. icojsk. opa-

trzy w potrzeby.

Ausrüstung 1) rynsztunek

;

— 2) ubranie i uzbrojenie

onierza.

Aussage eines Zeugen, ze-

znanie wiadka.
Aus sagen, zezna.

Ausschank, wyszynk, prze-

da napojów.

Ausscheiden ob. excindiren.

Aussehe i dungsklage ob.

Excindirung.

Ausschlag, den A. geben,

rozstrzygn, seine Stimme
gab den A. gos jego roz-

strzygn
,
przeway , die

Sache neigt sich zum A.

rzecz bliska rozstrzyguienia.

Ausschlagen etw. 1) wy-

mówi sie od przyjcia, nie-

przyj, zrzec si czego;

—

2) ?/; Goni. wykona robot

kopalnian do pewnego kre-

su np. der Arbeiter hat im
Stollen 10 Fuss ausgeschla-

gen, górnik postpi w sztol-

ni o 10 stóp.

Ausschlagung der Erb-

schaft, zrzeczenie si spadku.

Aussch Hessen, von etw.

wyczy, usun (kogo) od

czego, Jdn von der Wahl,

von der Erbschaft, von der

Tlieilnahme an einer Bera-

thung a. wyczy, wyklu-

czy, usun kogo od wy-
boru, od spadku, od udzia-

u w naradzie.

Ausschreiben, einen Ter-

min, termin oznaczy; den

Concurs zu einer Stelle a.

ogosi konkurs na urzd,
posad; einen Landtag a.

zwoa sejm, wyda uniwer-

sa sejm zwoujcy; Abga-

ben a. naoy, rozpisa po-

datki.

Ausschuss, gesetzgebender,

komitet prawodawczy, usta-

wodawczy; A. der Bürger-

schaft , wydzia obywateli

;

A. der Gläubiger im Con-

curse, wydzia wierzycieli u-

padoci ; A. einer Gemeinde,

wydzia gminy. A - Mann
czonek wydziau, komitetu.

Ausserachtlassen, niezwa-a (na co).

Aus sergerichtlich, zas-

downie.

Ausser a, sich, wynurzy, ob-

jawi, owiadczy cO; die
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Sachverständigen haben sich

dahin geäussert, biegli o-

wiadczyli.

Äusserung 1) wynurzenie

objawienie zdania;— 2) wy-

janienie, opinia.

Ausserver weis bringung,
odpisanie w rejestrach.

Aussetzen, eine Frist , od

oy, odroczy, oznaczy
termin ; die Fällung des Ur-

theils a. odoy, odroczy
zawyrokowanie ; Jdn einer

Gefahr a. wystawi, nara-

zi kogo na niebezpiecze-

stwo; das Verhör a. odo-y przesuchanie ; ein Haus
zum Verkauf a. wystawi
dom na sprzeda; einen Ar
tikel, einen Posten in einer

Rechnung a. zawiesi przy-

jcie pozycyi rachunkowej

(a do bliszego wyjanie-
nia) ; seiner Frau so viel

zum Witthum a. uczyni
zapis na przeycie dla ony,
odkaa pensy dla wdo-
wy, jährlich so vielfür die

Armen a. odkaa tyle a

tyle rocznie dla ubogich;

einen Preis a. wyznaczy
nagrod; das unnütze Ge-
stein a. iv Oóm. uprztn
nieuyteczne kamienie; etw.

an einem Werke a. wytkn
co w dziele.

Aussetzung eines Kindes
ob. Weglegung.

Aus späh er, szpieg.

Ausspäh ung, szpiegowanie,

ledzenie.

Ausspruch, orzeczenie, wy-
rok , zdanie , einen A. fäl-

len, wyda wyrok, zawy-

rokowa.
Ausstand ob. Rückstand.

Ausstattung, wyposaenie
(córki), wyprawa.

Ausstecken, die Gränzen,

wytkn granice
_,

den Ze-

hend, ein Lager a. wytkn
dziesicin, obóz; eine Fah-
ne a. zatkn, wywiesi cho-

rgiew.
Ausstehen, die Strafe, wy-

cierpie, odsiedzie, ponie,
odby kar; a-de v. aus-

ständige Forderung, naley-
to, wierzytelno nieza-

spokojona, zalega.

Ausstellen, wystawi np.

dokument, weksel, kwit.

Aussteller, wystawca , wy-
stawiciel.

Aussteuer, wyprawa.

A u s t r a g , zaatwienie , roz-

strzygnienie (sdowe), bis

zum A-e der Sache, a do

zaatwienia , rozstrzygnienia

sporu, gütlicher A. polubo-

wne zaatwienie, zagodze-

nie sporu.

Austrägalinstanz, sd roz-

jemczy Ezeszy Niemieckiej.

Austragen, einen Prozess,

zaatwi, rozstrzygn spór,

einen Streit unter sich a.

zagodzi, zaatwi spór mi-
dzy sob ; ausgetragenes

Kind , dziecko donoszone

,
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(we waciwym czasie na Aus z a hl er, patnik.

wiat przysze)
,
pód doj-

rzay.

Austragung der Liquidität

und des Vorrechtes
, wyrzetel-

nienie prawa i pierwszestwa.

Austritt, wyjcie, wystpie-

nie (z urzdowania, ze spó-

ki). A-szollamt, komora cel

na wywozowa.
Ausübung, penienie , wy-

konywanie, sprawowanie.

Auswanderer, wychodca
emigrant.

Aus wanderungsgesetz,
ustawa emigracyjna.

Ausweichend, a-de Antwort

odpowied omijajca, wy-
biegliwa, zboczna.

Ausweis, wykaz.

Ausweisen 1) die Einbrin-

gung der Klage a. wyka-
za wniesienie skargi; -

2) sich mit einem. Scheine

a. wykaza si pismem ;
—

3) Jdn aus einem Orte a.

wydali kogo z miejsca; ein

Ausgewiesener, wydalony.

Ausweislos, niemocen wy-
kaza si, bez dowodów,
bez legitymacyi.

Ausweislosigkeit, niemo-

no wykazania si, brak

dokumentów podróy, brak
legitymacyi.

Ausweisung 1) wykazanie

np. niewinnoci , dowodów

,

wylegitymowanie si ;
— 2)

wydalenie.

Auszeichnen, etw. in der

Landtafel, naznaczy co w
ksigach hipotecznych.

Ausziehen, wyprowadzi si.

Auszic li Ordnung, przepis

wzgldem wypowiadania mie-
szka.

Auszieh Streitsachen,
sprawy sporne z najmu.

Auszug, wycig, wypis, eks-

trakt.

Authentisch, a-e Ausle-

gung, tumaczenie urzdo-

we, a-e Urkunde, doku-

ment wiarogodny, niewtpli-

wy, autentyczny.

Autokrat, samodzierca.

Autonomie, der Gemeinde,

samorz.d gminny, autono-

mia.

Autorität, powaga, wadza,
np. eine unter öffentlicher

A. ausgestellte Urkunde, do-

kument urzdowy.
Aval (Wechselbürgschaft) r-
rkojmia wekslowa.

Avis v. Avisobrief, uwiado-

mienie, doniesienie, avizo.

Avis i ren, donosi, uwiado-

mi.
A vis ta ob. Sicht.

Aviticität, awitykalno t.

j. prawo rodzinne do posia-

dania dóbr (w Wgrzech);
w Pr. polsk. prawo bliskowa-

nia z tytuu pokrewiestwa.



Baa— Bed 33

3.

Ba ar ob. Bar.

Bande, Diebsbande, banda,

i

zgraja zodziei.

Bändig, einbändige Geschwi-

ster, przyrodni bracia i sio-

stry, zweibändige Geschwi-

ster, rodzeni bracia i sio-

stry.

Bank, bank.

Bankactie, akcya bankowa.

Bankanweisung, przekaz,

asygnacya bankowa.

Bankfond, fundusz bankowy.

Banknote, bilet bankowy,
banknot.

Bankrott, upado , bank-

ructwo.

Bankwährung, waluta ban-

kowa.

1$ an n, Bannbrief, Bannfluch,

kltwa, wyklcie.

Bar, bares Geld, gotowe pie-

nidze, gotówka, gotowizna.

Barschaft, gotowizna, go-

tówka.

Base (Muhme), ciotka.

Bauamt, urzd budowniczy.

Baubewilligung, pozwol
nie na budow.

Bauerngut, Bauernioirth

schaft
,
posiado

,
gospo

darstwo wociaskie.
Bauführer, prowadzcy bu-

dow, kierownik, nadzorca

budowy.
Bauhaft w Górn. ein Berg

bau muss b. erhalten wer

den, kopalnia powinna by
w ruchu (utrzymywana).

B a u 1 a s t , obowizek przy-

kadania si do budowy.

Baulich, ein Haus in b-em

Zustande unterhalten , utrzy-

mywa dom w dobrym sta-

nie.

Baumaterial, w ogóle mate-

rya budowlany, o drzewie

budulec.

Bauordnung, przepis, po-

rzdek , ordynacya budo-

wnictwa.

Bauriss, plan budowli.

Bausch ob. Pausch.

Baustätte, grunt pod bu-

dowl.
Bauten, Ministerium für öf

fentliche B. ministerstwo ro-

bót publicznych.

Bau Überschlag, kosztorys

budowy.
Bauwesen, budownictwo.

Beabsichtigen, mie za-

miar (uczyni co) , zamie-

rza ; b-tes Verbrechen, zbrod-

nia zamierzona.

Beanständen ob. Anstand.

Beanständet, b-e Waare,

towar zakwestyonowany, b-e

Rechnung, rachunek moni-

towany.

Beauftragen ob. auftragen.

B eaugenscheinigung ob.

Augenschein.

Bedacht, rozwaga , mit B.

5
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z namysem; auf etiu. b.

sein, mie wzgld, zwróci
uwag na co.

Bedeckung 1) pokrycie;

—

2) eskorta, przystawa.

Bedenken sb. wtpliwo,
przeszkoda, trudno, skru-

pu, B. tragen, waha si,

by skrupulatnym.

Bedenken vb. 1) rozwaa,
namyla si ; — 2) pami-
ta (o czem , o kim) , Jdn
mit einem Legate b. zrobi
komu zapis, zapisa.

Bedenklich, b-er Zustand,

stan krytyczny, niebezpie-

czny; b-er Zeuge, b-e Ur-

kunde, wiadek, dokument
wtpliwy, podejrzany.

Bedenklich keit, wtpli-

wo, podejrzenie.

Bedenkzeit, czas namysu,
do namysu.

Bedeuten, Jdm etiu. 1) o-

znajmi komu co, da do

zrozumienia; — 2) kaza,
poleci; — 3) znaczy.

Bedeuten sb. es wird mit

den B. zur Kenntniss ge-

bracht, podaje si do wia-

domoci z t wzmiank,
z tem dooeniem , owiad-
czeniem, doczeniem.

Bediensteter, w subie zo-

stajcy.

Bedingen, zamówi i zgo-

dzi kogo lub co, uoy
si z kim wzgldem czego,

o co; zawarowa, zastrzcdz

sobie co.

Bedingt, warunkowo, warun-

kowy, sich b. erbserklären,

przyj spadek warunkowo

,

ein bedingtes Vermächtniss,

legat, zapis warunkowy.
Bedingung, warunek, etw.

zur B. machen, pooy co

za warunek; aufschiebende

B. warunek zawieszajcy

;

auflösende B. warunek roz-

wizujcy; bejahende B. wa-
runek twierdzcy; unerlaub-

te B. warunek zabroniony;

unmögliche B. warunek nie-

moliwy, niewykonalny ; un-

verständliche B. warunek nie-

zrozumiay; verneinende B.

warunek przeczcy.

Bedingungsweise, warun-

kowo, pod warunkiem.

Bedrohung, groba
,

po-

gróka.

Beeiden, beeidigen, etw.

b. zaprzysidz co, przysig
stwierdzi, Jdn b. odebra
od kogo przysig ; b-te Aus-

sage, zeznanie poprzysio-
ne, zaprzysione , stwier-

dzone przysig; b-ter Zeuge,

wiadek przysigy lub przy-

siny t. j. taki, który na
zeznania swoje przysig
wykona.

Beeinträchtigen, pokrzy-

wdzi, ukrzywdzi kogo, po-

szkodowa, Jdn in seinem

Rechte b. praw czyich na-

ruszy.

Beeinträchtigter, poszko-

dowany.
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Beerben Jdti. dziedziczy

po kim, wzi po kim spa-

dek.

Beerdigung s-Kosten, ko-

szta, pogrzebowe.

Befangen, parcyalny, stron-

ny, stronniczy.

Befangenheit, stronno,
parcyalno.

Befestigung, der Rechte

und Verbindlichkeiten , u-

twierdzenie praw i obowiz-
ków.

Befinden, eine Klage un-

statthaft b. uzna skarg za

nieprzyjmowaln; das Ge-

richt hat befunden zu Recht

zu erkennen, sd postano-

wi, orzek.

Befolgen, die Anordnungen

b. wypenia rozkazy, sto-

sowa si do rozporzdze.
Befördern 1) przesa, wy-
prawia np. towary, onie-
rzy, — 2) popiera (jak
rzecz); — 3) posun, pod-

nie, promowowa (na wy-
szy stopie).

Befrachten, naadowa (o-

krt, galar, ód).
Befriedigen, den Gläubiger,

zaspokoi wierzyciela.

Befriedigung, zaspokoje-

nie.

Befruchtung, zapodnienie.

Befugniss, moc, prawo, upo-

wanienie (do czynienia cze-

go)
,
persönliches, osobiste

,

dingliches rzeczowe upow.

radizirtes B* upow. przy

wizane do realnoci; ver-

käufliches B. up. pozbdne.
Befund 1) stan rzeczy (w ja-

kim si ta znajduje); — 2)
wywód ogldzin, szczegóy
ogldzin, einen B. aufneh-

men, spisa wywód ogl-
dzin.

Begeben, sich eines Rechtes

b. zrzec si prawa.

Begebung eines Wechsels,

zbycie wekslu.

B e g e h e n ,
einen Diebstahl,

Betrug, popeni kradzie,

oszustwo, dopuci si kra-

dziey, oszustwa.

Begehren, da, das B.
stellen, da.

Beglaubigen, etw. mit ei-

nem Eide, mit Gründen,

stwierdzi co przysig, do-

wodami; Jdn mittelst einer

Urkunde b. uwierzytelni

,

opatrzy kogo pismem wie-

rzytelnem; eine beglaubigte

Abschrift, odpis wierzytelny.

Begleitung, der Angeklagte

erscheint bei der Schluss-

verhandlung in B. einer

Wache, oskarony staje na
publicznej rozprawie pod
stra.

Begnadigung, uaskawie-
nie.

Begnadigu n g santrag,
wniosek za uaskawieniem.

Begnadigungsrecht, pra-

wo aski, pr. uaskawienia.

Begnehmigen, die Rech-

nung für b-gt erkennen, u-
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zna rachunek za usprawie

dliwiony.

Begreifen 1) zawrze, po

mieci w czem, obj, in

dieser That sind mehrere

Verbrechen begriffen, w tym
czynie jest kilka zbrodni

zawartych, in diesem Ver-

trage ist auch der Umstand

mitbegriffen, tym kontrak

tern objt jest take ta

okoliczno, v. w tym kon
znajduje si lub zawart
jest ta okoliczno, diese Ver-

ordnung begrifft alle Fälle

in sich, postanowienie to

obejmuje wszystkie przy-

padki; — 2) pojmowa, es

ist schwer zu b-n, wie...

trudno poj, jak...

Begriffen sein, by czem

zajtym, mit den Vorkeh-

rungen zur Flucht b. s. czy-

ni przygotowania do u-

cieezki.

Begründen 1) ugruntowa,

eine Anklage, einen Antrag

b. upowodowa skarg, wnio-

sek, der Vertrag begründet

seine Rechte, prawo jego

opiera si na kontrakcie ;
—

2) stanowi, diese That b.

ein Verbrechen, czyn ten

stanowi zbrodni; — 3) b.

etw. zaoy co, eine An-
stalt b. zaprowadzi, usta-

nowi zakad.

Begründet, upowodowany,
uzasadniony, dadurch b-te

Gebühr, naleyto z tego

powodu przypadajca , die

Gebühr ist in dem §. b.

naleyto wynika z §. v.

ma zasad w §...

Begünstigen, 1) die Zusam-
menkünfte der Verbrecher

b. uatwia schadzki zbrod-

niarzom;— 2) eine b-te letzt-

willige Anordnung, uprzywi-

lejowane rozporzdzenie o-

statniej woli, eine b-te Per-

son, uprzywilejowana osoba

;

— 3) eine Partei b-en, by
stronniczym.

Begünstigung, sprzyjanie,

wspieranie, B. der Verbre-

chen , wspieranie zbrodni po-

penionych.

Begünstigungsjahr, rok

aski.

Begutachten, Begutachtung,

Jdm etw. zum B-n, zur B-g
übersenden, przesa co ko-

mu do opinii.

Begütert, posesyonat, po-

siadajcy dobra.

Behaftet, mit Schulden b.

sein, mie dugi, die Rea-

lität ist mit Schulden b. na

tej realnoci ci dugi, ta

realno obciona jest du-
gami.

Behandeln 1) obchodzi si
z kim v. czem ;— 2) uwa-a kogo za co, eine Ur-

kunde stempelfrei b. uwa-a dokument za wolny od

stempla ;— 3) Jdn mit Schlä-

gen b. zbi kogo.

Behandlung, 1) obchodzenie
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si z kim lub czem, traktowa

nie czego lub kogo, poste

powanie z kim lub czem ;
—

2) B. der Gläubiger
,
(pactum

praejudiciale) ukad z wie-

rzycielami o odstpne ;— 3)

w Góm, B. der Erze, dziaanie

v. postpowanie z rudami.

Behaupten etw. 1) twierdzi,

utrzymywa;— 2) den Pro
cess b. wygra proces.

Beheben 1) ein Hinderniss,

einen Zweifel, usun prze

szkod, wtpliwo; — 2)

Geld b. podnie pienidze,

odebra.

Behelf, dowód pimienny.
Behelligen Jdn, naprzy-

krza si komu, die Be-

hörden b. zatrudnia wadze
bezzasadnie.

Beherbergen, przyjmowa
w gospod, dawa przytu

ek.
Behörde, unterstehende, wa-

dza podporzdkowana, ni
sza; vorgesetzte B. wadza
przeoona; coordinirte B.

wadza wspórzdna, równe-

go stopnia.

Beibringen 1) die Behelfe,

przywodzi, zoy dowody,
Gründe b. przywodzi, przy-

tacza powody, zasady, Stem-

pel b. zoy stemple ;— 2)

Zeugen b. stawi wiadków.
Beilage, zacznik, alegat.

Beilass ob. Zugehör.

Beilegen 1) einer Klag-

schrift dem Vertrag b. za-

leczy, przyczy kontrakt

do skargi ;— 2) einen Streit

b. zagodzi, zaatwi spór;

— 3) sich einen falschen Na-
men b. przybiera faszywe
imi.

Beiliegend, w zaczeniu.

Beimessen 1) Jdm Glauben,

dawa komu wiar, wierzy
komu;— 2) Jdm die Schuld

b. przypisywa komu win.
Beipflichten, einer Mei-

nung, zgadza si ze zda-

niem.

Beisatz, dodatek, dooenie.
Beischlaf, spókowanie, ob-

cowanie cielesne, den B.
übeuy pflegen, spókowa cie-

lenie.

Beisitzer, asesor, spóradca

(jako czonek sdu).

Beistand 1) pomoc; — 2)

pomocnik, B. leisten, da
(komu) pomoc, by (mu)

pomocnym , eine Sache ohne

B. vor Gerichtführen, wpro-

wadza do sdu spraw bez

adwokata, bez obrocy.
Beisteuer, skadka, wspar-

cie pienine.
Bei steuern, skada si (na

co)
,

przyczynia si (do

czego).

Beistimmen, czy si ze

zdaniem (czyjem), przyst-

pi do (czyjego) zdania, go-
sowa zgodnie (z kim), by
tego samego zdania.

Beitrag, skadka
,

przyczy-

nek , Concurrenz - B. cz
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do zoenia z rozkadu przy-

pada.

Beitreiben, Abgaben, Steu-

ern, wybiera, ciga po-

datki, etw. gerichtlich b.

ciga (co) drog sdow.
Beiurtheil, wyrok przedsta-

nowczy.

Beiwohnen 1) znajdowa si
na..., byobecnym na..., mie
udzia w...; — 2) obcowa
(z kim) cielenie; einer Co-

mission b. by przy komisyi

,

einer Gesellschaft b. znaj-

dowa si w towarzystwie,

einer RathsverSammlung b.

by na naradzie.

Bejahen, twierdzi, potwier-

dzi (na zapytanie).

Bejahend, b-de Eidesfor-

mel, przysiga na rot twier-

dzc, b-de Bedingung ob.

Bedingung.

Bekannt, ein Gesetz b. ma-
chen, ogosi ustaw , Jdm
etw. b. geben, b. machen,

zawiadomi kogo o czem,

donie mu o czem.

Bekanntmachung, ogosze-

nie, obwieszczenie.

Bekennen 1) seine Schuld

b. przyzna si do winy,

eine That b. przyzna si,

wyzna czyn; — 2) sich

zu einer Religion b. wyzna-
wa wiar.

Bekenn tniss 1) Ertragsb.

wyjaw v. deklaracya przycho-

du ;
— 2) Religionsb. wy-

znanie (religijne).

Beklagter ob. Belangter.

Bekleiden, ein Amt, pia-

stowa , sprawowa urzd,

Jdn mit einem Amte b. u-

dzieli, powierzy, poruczy
komu urzd, powoa go na

urzd.
Beköstigung, ywienie.

Belagerungszustand, stan

oblenia.
Belangen, Jdn gerichtlich b.

zapozwa kogo do sdu v.

przed sd.
Belangter (Beklagter), poz-

wany, odpieracz (o ile od-

powiada na skarg).

Belasten, ein Gut , obciy
dobra dugami , zacign
dugi na dobra, obdua.

Belastungszeuge, wiadek
przeciw obwinionemu, wia-
dek potpiajcy, potpca.

Belauf ob. Betrag.

Beleg 1) dowód; — 2) za-

cznik.
Belegen 1) eine Bittschrift,

zaopatrzy prob w zacz-
niki; — 2) etw. mit Be-

schlag, mit Verbot b. zaj co,

zapowiedzie ; — 3) w Góm.

ein belegtes Bergwerk, ko-

palnia w ruchu.

Belegung mit Verbot, zapo-

wiedzenie, B. mit Beschlag,

zajcie.

Belehnen, nada lenno, da
w lenno.

Belehn u ngs Urkunde, list

lenny.

Beleidigen, obrazi, urazi



Bel— Ber 39

kogo, krzywdzi na czci.

Beleidigend, obelywy, o

braajcy, uraliwy.

Beleidigung, uraza, obelga

;

thättiche B. obraza uczyn-

kowa, wörtliche B. obraza

sowna.
Belobungsdekret, pismo

pochwalne
,
pochwaa (pis

mienna).

Bemächtigung, owadnie
nie, opanowanie, ujcie lub

wzicie rzeczy lub osoby

w swoja moc.

Bemängeln 1) wytkn wa
dy, omyki 5

— 2) icRach

monitowa, zarzuty wnosi
przeciwko rachunkowi.

Bemänteln, die Schuld zu b.

suchen, stara si win po

kry jakim pozorem, ubar

wi, pokry paszczykiem.

Bemerken 1) spostrzega

uwaa co , aus dem Be
richte hat man b-t, z ra-

portu spostrzeono; — 2)

nadmieni, robi uwag , dem
Gerichte wird b-t, nadmie

nia si, czyni si uwag s
dowi; — 3) naznaczy co

t. j.. znak zrobi dla pa-

mici, sich eine Stelle b. na-

znaczy sobie miejsce.

Bemerkung 1) spostrzee-

nie, es wurde die B. ge-

macht, zrobiono spostrzee-

nie;— 2) uwaga (któr si
komu robi), die Akten iverden

mit der B. zurückgestellt,

zwracaj si akta z t uwag.

Bemessung, wymiar, Gebuh-

renb. wymiar opaty (spad-

kowej).

Bemittelt, sattsam v. hin-

reihend b. sein, posiada do-

stateczny majtek.
Beneficiar, beneficyat.

Beneficium, geistliches, ma-
jtek duchowny,, uposae-
nie kocielne, opatrzenie du-

chowne, beneficyum; Pfarr-

B. 1) uposaenie pleba-
skie; — 2) majtek pro-

bostwa.

Benehmen vb. sich nach dem
Gesetze b. postpi wedug
prawa, zastosowa si do

prawa.

Benehmen sb. zum weitem

B. v. zur Darnachachtung,

do dalszego zachowania si,

do zastosowania si na przy-

szo, do przyszego post-

powania.

Benennen, nazwa imien-

nie, wymieni.
Benützen 1) uytkowa (z

czego), cign uytki, den

Grund b. uytkowa z grun-

tu;— 2) korzysta, die Ge-

legenheit b. korzysta ze spo-

sobnoci.

Benützungs recht, prawo
uytkowania.

Beobachten 1) uwaa; —
2) zachowywa (co), prze-

strzega (czego).

Berathend, doradczo; b-e

Stimme, gos doradczy.

Berathschlagen, naradza
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si, obradowa, rokowa.
Beratschlagung, obrada,

naradzenie, deliberacya.

B erathschlagungs-Profo
koli, protokó obrad.

Berathung, rada , narada,

obrada, der Beschluss soli

erst nach vorläufiger B. ge

fasst werden , uchwaa win
na by dopiero po nast-
pionej naradzie (obradzie)

wydan.
Berathungs- Gegenstand

przedmiot obrady.

Berathungszimmer, izba

obrad, izba radna.

Berauben, zupi, zrabowa,
pozbawi czego , einer Sa-

che beraubt werden, postra-

da co, straci , der Vernunft

b. sein, by pozbawionym
rozumu.

Berauscht, podchmielony

,

podpity, b-er Zustand, stan

podchmielenia.

Berechtigt, uprawniony , ei-

ne eigens berechtigte Person,

osoba wycznie lub szcze-

gólnie uprawniona, b. sein,

mie prawo, by upowanio-
nym (do czynienia czego).

Berechtigung, uprawnie-

nie, prawo, upowanienie (do

czynienia czego).

Bereich einer Gewalt, za-

kres wadzy, das liegt aus-

ser dem B. seiner Gewalt,

to przechodzi zakres jego

wadzy, nie naley do za-

kresu jego wadzy.

iBergamt, urzd górniczy.

Bergantheil ob. Actie, An-
theil.

Bergarbeiter, górnik.

Bergbau, górnictwo kopal-

niane, kopalnictwo.

Bergberechtigung, upo-

wanienie górnicze.

Bergbetrieb, trudnienie

si górnictwem, prowadzenie

górnictwa.

Bergeigenthum, wasno
górnicza.

B e r g fr oh n e ob. Bergwerks-

abgabe.

B e r g g e b ä u d e, zakady gór-

nicze (szyby, chodniki, sztol-

nie i t. p.).

Be rgge rieht, sd górniczy.

Berggesetz, ustawa górnicza.

Berghauptmann, naczel-

nik górniczy.

Berglehen, lenno, nadanie

górnicze.

Bergman n, górnik.

Bergmeister, góromistrz.

Bergpolizei, polieya gór-

nicza.

Bergregal, królewszczyzna

górnicza.

Bergs eh miede, kunica.

Bergunternehmer, przed-

sibiorca górniczy.

B e r g w e r k, kopalnia.

Bergwerk sab gäbe (Berg-

j'roluie), danina kopalniana.

Bergwerksantkeiloi. Ac-

tie, Antheil.

Bergwerksei genth ii mer,

u-warek.
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Berg Werksgesellschaft,
spóka górnicza, gwarectwo.

Bergwerks s teuer, poda-

tek kopalniany.

Bergwerksverwand te, na-

leni kopalniani t. j. wa-
ciciel, urzdnicy, robotnicy

kopalniani i t. d.

Bericht, sprawozdanie, do-

niesienie, uwiadomienie, re-

lacya, raport. Valuta nach

B. waluta wedug zawiado

mienia. B. erstatten, zoy
raport, relacy. B-erstatter.

sprawozdawca , referent.

Berichtigen, sprostowa, za-

paci, uici si.

Berüchtigt, osawiony.

Berücksichtigung, wzgld,

sza instancya.

Berufungsschrift, akt od-

woania si.

Berufungswerber, odwo-
ujcy si.

Beruhen, es hat darauf zu

b. potrzeba na tern poprze-

sta, eine Sache auf sich b.

lassen, zostawi tak jak by-

o, nic nieprzedsibra.

Berühmung, przechwaka

,

przechwaa.

Berührung, mit Jdm in B.
kommen, zetkn si z kim,

wnij z kim w stosunki,

in B. stehen, mie z kim
styczno, stosunki, zwizki.

Besatzung, zaoga, osada,

garnizon.

uwzgldnienie, in B. der Beschädigen 1) wyrzdzi,
Umstände, ze wzgldu na

okolicznoci, w uwzgldnie-

niu okolicznoci, in B. sei-

ner Verdienste, uwzgldnia-

jc jego zasugi.

Berufen, die Versammlung,

zwoa zgromadzenie , sich

auf Zeugen b. powoa si
na wiadków, odwoa si
na wiadków, sich an die

höhere Instanz b. odwoa
si (apelowa, rekurowa)
do wyszej instancyi.

Berufsunfähigkeit, nie-

zdolno w penieniu obo-

wizków swego powoania.

Berufung, an die höhere In-

stanz, odwoanie si do wy
szej instancyi.

Berufungsbehörde, wy

zrzdzi komu szkod, u-

szkodzi co; — 2) skale-

czy kogo.

Beschädig er, szkodnik.

Beschädigter, poszkodo-

wany.

Beschaffenheit, istota, stan,

waciwo, przymiot, B. der

That, des Thäters , istota

uczynku, przymiot sprawcy;

nach B. der Umstände, sto-

sownie do okolicznoci.

Beschau, ogldziny.

Beschauzettel, karta ogl-
dzinna.

Bescheid, odpowied urz-
dowa, rezolucya; das Ge-
such wird mit dem B. zu-

rückgestellt, proba wraca
si z tern owiadczeniem,

6
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z t odpowiedzi.

Bescheiden 1) der Bittsteller

wird dahin beschieden , o-

wiadcza si, odpowiada pro-

szcemu ;
— 2) Jdn vors Ge-

richt b. wezwa kogo przed

sd.
Bescheidenheit (des Rich-

ters, des Beamten) ob. Er-
messen.

Bescheinigen etw. 1) po-

wiadczy na pimie; — 2)

uprawdopodobni co t. j.

wykaza prawdopodobno
czego , das Hindemiss des

Erscheinens bei der Tagsa-

tzung b. wykaza przeszko-

d w stawieniu si na ter-

minie w sdzie.

Bescheinigung, wiade-
ctwo pimienne.

Beschlag, Beschlaglegung

,

Beschlagnahme, sdowe za-

jcie , zaaresztowanie, za-

trzymanie.

Beschleunigung, mit B.
spieszno , mit möglichster B.
jak mona najspieszniej.

Beschliessen, postanowi,

uchwali.

Beschluss, postanowienie

,

uchwaa.
Beschluss fä hi g, um b. zu

sein, db wydania uchway
potrzeba.

Beschluss fassung, uchwa-
a, wydanie uchway, nach
der B. des Gerichtes 1) we-
dug zapadej uchway s-
dowej; — 2) po zapadej

uchwale sdowej.

Beschränken, ograniczy,

cieni, beschränktes Eigen-

thum,, wasno ograniczona,

b-e Monarchie, monarchia o-

graniczona.

Beschuldigen, obwinia.

Beschuldigter, obwiniony.

Beschwerde, zaalenie, skar-

ga, uciliwo.
Beschwerdeführen, skar-y si, zaalenie poda.
Beschwerde fü hrung, od-

woanie si, rekurs.

Beschwerdepunkte, za-

sady uciliwoci.
Beschwer deschrift, wy-
wód uciliwoci.

Beschwerdezug, tok, tryb

wnoszenia zaale.
Beschweren, uciy kogo

czem; sich b. ali si, ua-
la si na co, sich wider ein

Erkentniss b. wnie zaale-

nie przeciwko orzeczeniu;

b-rt sein, by ucionym.
Beschwerender Umstand,

okoliczno obciajca.
Beschwören, die Richtigkeit

seiner Angabe, zaprzysidz

rzetelno swego zeznania,

den Schaden , zaprzysidz

szkod, beschworene Treue,

wierno zaprzysiona.
Beseitigen, usun , uchyli,

uprztn, die Hindernisse

sind schon b. trudnoci ju
uchylone, zaatwione.

Besetzen, ein Amt ,
osadzi

urzd.
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Besetzungsvorschlag ob.

Vorschlag.

Besichtigen, zwiedzi, ogl-

da, obejrze, einen Ver-

letzten b. robi ogldziny

pokaleczonego.

Besichtiger, ogldownik.

Besichtigung, ogldziny.

Besichtigungsschein,
wiadectwo ogldzinne.

Besitz, posiadanie.

Besitzanschreibung, za-

hipotekowanie.

Besitzen, posiada, mie w
posiadaniu.

Besitzer, posiadacz.

Besitze rgrei fu ng, wzicie
w posiadanie.

Besitzfähigkeit, zdolno
posiadania.

Besitz klage, skarga
.
posia-

dawcza.

Besitznahme, wejcie wpo-
siadanie.

Besitzstörung, naruszenie

posiadania.

Besitzstreitigkeit, sporo

posiadanie.

Besitzthum, posiado.
Besitzveränderung, zmia-

na w posiadaniu.

Besoldung, paca, pensya

(w czynnej subie).

Besserungsanstalt, dom
poprawy.

Bestallung 1) instalacya,

wprowadzenie na urzd ;
—

2) nominacya, B-sbrief, B-s-

urkunde, dekret lub patent

na urzd; — 3) wynagro-

dzenie , honorarium (adwo-

kata, lekarza).

Bestand 1) byt, trwao,
mit B. der Wahrheit, des

Rechtes, bez naruszenia pra-

wdy, prawa ;— 2) to z cze-

go si co skada, der B. des

Waldes ist von soviel Joch,

las skada si z tylu mor-

gów ;— 3) pozostao, rema-

nent, zapas, Kasse- B. re-

manent kasowy; — 4) za

Pacht i Miethe, in B. ge-

ben, nehmen, wypuci w
najem lub dzieraw, naj
lub zadzierawi.

Be standgebe r, puszczajcy

w najem, w dzieraw.
Bestandinhaber, najemca

lub dzierawca.

Bestandnehmer, biorcy

w najem lub dzieraw, na-

jemca lub dzierawca.

Bestandstück, rzecz na-

jta lub wydzierawiona.

Bestand th eil, cz ska-

dowa, w skad wchodzca.
Be stand t vertrag, kontrakt

najmu lub dzierawy.

Bestandzins, czynsz dzier-

awny lub za najem (najem-

ne, dzierawne).

Bestätigen, zatwierdzi, po-

twierdzi np. wyrok, kon-

trakt, zeznanie przysig.
Bestätigung, zatwierdzenie,

potwierdzenie.

Bestätigungsschein, pi-

smo potwierdzajce.

Bestatten 1) pochowa, po
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grzeba; — 2) przesya,
spedyowa. Güterbestatter

,

spedytor towarów.

Bestechen, einen Beamten,

przekupi urzdnika.

Bestechlich, przekupny,

przedajny.

Bestechlichkeit, przedaj-

no, przekupstwo.

Bestehend, istniejcy, b-e

Vorschriften, Steuern, istnie-

jce przepisy, podatki.

Bestellen 1) Jdn b. zamó-

wi kogo, etw. b. zamówi
co, obstalowa; — 2) zaa-

twi co, einen Brief b. od-

da list; — 3) ustanowi,

einen Rechtsfreund , einen

Vormund b. ustanowi o-

broc , opiekuna ; — 4) eine

Sicherheit b. da bezpiecze-

stwo, zabezpieczy; — 5)

ein Feld b. uprawia (po-

le, rol).

Besteller, zamawiajcy, za-

mawiaez.

Bestellter 1) sb. zur Führung
eines Geschäftes , zarzd-

ca
(
przedsibiorstwa) ; — 2)

adj. b. Mord, morderstwo

nasadnicze.

Besteuern, naoy podatek.

Besteuerter, opodatkowany.

Besteuerung, opodatkowa-

nie.

Besteuerungsumlage, roz-

oenie podatków.

B e s t i f t e t, b-te Grundwirth-

schaft, dziedzina wocia-
ska.

Be Stiftung, osadzenie, osie-

dlenie, nadanie gruntu.

Bestimmen 1) Ort und Zeit

b. miejsce i czas wyzna-

czy; — 2) Jdn zu etw b.

kogo do czego przeznaczy;
— 3) Jdm den Gehalt b.

wyznaczy komu pac; —
4) skoni, nakoni, spo-

wodowa do czego, Gründe
die dem Richter b. haben,

powody które sdziego sko-

niy, ichfinde mich b-mt, wi-

dz si spowodowanym; —
5) zdecydowa, rozstrzyga,

es ist noch nicht b. jeszcze

nie zdecydowano , nie roz-

strzygnito.

Bestimmung 1) oznaczenie,

przeznaczenie ; — 2) niekie-

dy to co warunek np. der

Vertrag wurde geschlossen

unter folgenden B-en, kon-

trakt by zawarty pod na-

stpujcemi warunkami. B-
gs-Grund, powód skaniaj-

cy do czego.

Bestreiten 1) zaprzecza,

Jdm ein Vorrecht b. za-

przecza komu pierwsze-

stwa, die Giltigkeit der Ehe
b. zaprzecza wanoci ma-
estwa, zaskara wano
maestwa ; — 2) opdza,
podoa, die Kosten b. op-
dza, ponie, zapaci ko-

szta, er übernimmt mehr Ar-

beit, als er b. kann, bierze

wicej roboty, nili podo-

a moe.
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Besuch, der Börse, ucz-
szczanie na gied.

Bethaus, modlnica, zbór (u

protestantów), bonica u izra-

elitów).

Betheilig ter 1) uczestnik,

udzia w czem majcy; —
2) interesowany.

Betracht, Betrachtung, in B.
einer Sache, zwaywszy e...,

z uwagi na..., in B. ziehen

wzi, bra co na uwag.
Betrag, suma, kwota, ilo,

der Diebstahl wird zum Ver-

brechen aus dem B-e des

entzogenen Gutes, kradzie
staje si zbrodni ze wzgl-
du na warto rzeczy skra-

dzionej.

Betragen 1) eine Summe, czy-

ni, wynosi tyle a tyle ;— 2)

zachowa si, sprawowa si.

Betrauen, Jdn mit einem Am-
te, powierzy, poruczy ko-

mu urzd.
Betreff, in B. der Sache,

co do, wzgldem, co si ty-

czy tej rzeczy, wenn in B.
dieser Sache Streit entstün-

de, gdyby o t rzecz do sporu

przyj miao.
Betreffend, tyczcy si (cze-

go), odnoszcy si (do cze-

go), b. den Umstand, co do
tej okolicznoci, b-er Theil,

strona któr to dotyczy, stro-

na interesowana; das b-de

Gericht, sd waciwy, b-de

Akten, akta przedmiotu lub

sprawy.

Betreiben 1) pr%ynagla,

popiera; — 2) ein Hand-
werk b. trudni si rzemio-

sem, by rzemielnikiem.

Betreibung 1) przynagla-

nie, popieranie; — 2) tru-

dnienie si np. rzemio-

sem.
Betreten 1) Jdn auffrischer

That, zapa, schwyta, przy-

trzyma, uj, zdyba kogo

na gorcym uczynku;— 2)

den Rechtsweg b. uda si
na drog prawa.

Betretung, zapanie, schwy-

tanie, ujcie, przytrzymanie.

Betrieb 1) zajmowanie, tru-

dnienie si czem ; — 2) ruch,

obrót w przemyle, handlu

i t. p. B. eines Bergwer-

kes, obrabianie kopalni, ruch,

roboty w kopalni. Eisen-

bahn - B. ruch na kolei

elaznej. Eisenbahnbetriebs -

'personale, suba kolei e-
laznej.

B etriebsanlage, zakad,
w Rzemios, wyrobnia.

Betrieb scapital, kapita

obrotowy.

Betriebsperiode, czas ru-

chu, roboty.

Betriebspflicht, obowizek
zajmowania si profesy.

Betriebsstätte, wyrobnia,

takie miejsce sprzeday.

Betrug, oszustwo.

Bettelbrief, pozwolenie na

zbieranie jamuny.
Bettelei, ebranie, ebranina.
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Betteln vb. ebra ; sb. e-
branie.

Beurkunden, udowodni do-

kumentami, powiadczy u-

rzdownie.

Beurlaubter, bdcy na ur-

lopie
, czasowo od suby u-

wolniony, urlopnik (onierz).

Beurlaubung, czasowe u-

wolnienie od suby.
Beurtheilen, sdzi (o kim,

o czem), ocenia co.

Beute, zdobycz, up.
Bevölkerung, zaludnienie,

ludno. B-sliste, spis lu-

dnoci.

Bevollmächtigen, upe-

nomocni, umocowa, uwa-
dnia.

Bevollmächtigter, peno-

mocnik, uwadniony.

Bevollmächtigung, umo-

cowanie ,
udzielenie peno-

mocnictwa.

Bevollmächtigungsver-
trag, kontrakt penomocni
etwa.

Bevormunden Jdn, wyzna
czy komu opiekuna, opie

kowa si kim, rozciga
nad kim opiek.

Bevormundung, opiekowa-

nie si (kim).

Bevorrechtet, uprzywile

jowany.

Bevorstehen, czeka (ko-

go), zagraa (komu); dem
Geklagten steht b. pozwany
(obaowany) ma , winien

,

obowizany jest...

Bevorth eilen, Jdn, oszu-

ka, ukrzywdzi kogo, ko-

rzysta ze szkod czyj.

B ew a ffn e n, uzbroi; bewaff-

net, zbrojny, b-te Macht,

Hand, sia zbrojna, rka
zbrojna.

Bewähren, udowodni, spra-

wdzi , dowiadczy , wy-
próbowa; b-tes Mittel, b-te

Freundschaft, dowiadczony
rodek, przyja , b-te Zeug-

nisse, wiadectwa wiarogod-

ne, b-te TJiatsache, okolicz-

no, wypadek, rzecz spra-

wdzona.

Bewährung eines Rech tes,

wykazanie prawa.

Beweggrund, powód, po-

budka.

Beweglich, ruchomy, b-es

Grut, majtek ruchomy, ru-

chomoci.

Bewegung, aus freier B.

z wasnego natchnienia, z wa-
snego popdu.

Beweis, dowód , B. zum ewi-

gen Gedächtnisse, dowód dla

wiecznej pamici.

Beweisart, sposób dowodze-

nia.

Beweisführung, dowodze-

nie.

Beweiskraft, moc dowodu,

dowodno.
Beweiskräftig, stanowi-

cy dowód, dowodny.

Beweislast, ciar, obowi-

zek dowodzenia.

Beweisschrift v. Beweisur
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künde, dokument, dowód pi-

semny.

Beweisstück, okoliczno
dowodowa t. j. do udowo-

dnienia zakrelona.

Bewenden lassen, poprze-

sta na czem; es soll dabei

bis auf Weiteres sein B.
haben, naley na tern po-

przesta a do dalszego roz-

porzdzenia.

Bewerben, sich um etw. sta-

ra si, ubiega si o co.

Bewerber, starajcy si o

co, kandydat.

Bewerbung, staranie si, u-

bieganie si o co. B-sfrist,

termin, przecig czasu do

ubiegania si.

Bewerthen, oznaczy war-

to, oceni.

Bewilligen, zezwoli (na

co), przychyli si (do cze

go), uchwali, das Ansu
chen b. przychyli si do

czyjego dania, proby, eine

Aushilfe b. da, udzieli

1) wsparcie, zapomog
2) pomocnika; eine Frist-

erstreckung b. przeduy
termin; Steuern b. uchwala
podatki.

Bewilligung, zezwolenie

i t. d.

B ew u s t, wiadomy, er ist sich

keiner Schuld, keines Ver-

brechens b. niepoczuwa si
do niczego, do adnej winy

Bewustlos, nieprzytomny

bezprzytomny.

Bewus tlosigkeit, bezprzy-

tomno, odchodzenie od

zmysów.
Bewustsein, wiadomo,

wiedza, B. der Schuld,

des Verbrechens, wiadomo
zbrodni , winy, poczuwanie

si do winy, do zbrodni.

Bezeichnen, Jdn nament-

lich, wymieni kogo, na-

zwa po imieniu, oznaczy,

nacechowa , opisa , scha-

rakteryzowa co.

Bezeichnung, oznaczenie,

allerhöchste B. najwysza
sygnatura, znak rki mo-
narszej, die beiliegende, der

a. h. B. nicht gewürdigte Be-

schwerde, doczone zaale-

nie najwysz sygnatur nie-

uwzgldnione.

Bezeugen, zawiadczy, po-

wiadczy co np. zgodno
kopii z oryginaem.

Bezeugung, zawiadczenie,

powiadczenie.

Beziehten v. bezichtigen, po-

sdza (kogo o co), zada-

wa (mu co), podejrzywa
(kogo o co).

Bezichtigung, posdzanie,

zadawanie (komu czego).

Beziehen 1) wprowadza si
(gdzie) np. ein Haus b.

wprowadzi si do domu,

ein Lager b. stan obo-

zem, Winterquartiereb.pój
na zimowe lee, die Mes-

sen b. odwiedzajarmarki ;
—

2) sprowadza, pobiera np.
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Waaren b. sprowadza, bra
zkd towary, Einkünfte, Dia
ten b. pobiera dochody

dzienn zapat ; — 3) sich

auf etw. b. stosowa si, od

nosi si, odwoywa si do

czego, powoywa si na co

Beziehung, wzgld , stosu

nek, in dieser B. pod tym
wzgldem, mit B. auf den

Auftrag, odnonie, stosow-

nie do polecenia, ze wzgl-
du na polecenie, in B. auf
das Vermögen, ze wzgldu
na majtek, in B. auf die

Frage, co si tyczy, co do

pytania, B. einer Sache zur

anderen, stosunek jednej

rzeczy do drugiej.

Beziehungsweise (respec-

tive) odnonie, wzgldnie,

ze wzgldu (na co).

Bezifferter Rückstand, za-

lego obliczona.

Bezirk 1) obrb, zakres;—
2) powiat; im Stadtbezirke,

w obrbie miasta. B-sbehör-

de, wadza powiatowa. B-s-

Commissariat , komisaryat

powiatowy. B - sgemeinde

,

gmina powiatowa.

Bezogener w Pr. weksl. tras-

sat, przekazany.

Bezug 1) dochód, paca po-

bierana; — 2) mit B. auf
etw. w odniesieniu si v. od-

nonie do czego.

Bezüge, pobierane dochody

np. paca urzdnika itp.

Bezüglich, wzgldny, od-

nony; wzgldnie, odnonie,

co do...

Bezugnahme, odwoanie si,

odniesienie si do czego,

mit B. auf die frühere Ver-

ordnung, z odniesieniem si
do poprzedniego rozporz-

dzenia.

Bezugsakten, akta przed-

miotowe, odnoszce, ciga-
jce si do tego przedmio-

tu, odnone, stosowne.

Bezugsberechtigter, ma-

jcy prawo do przychodu,

do pobierania czego.

Bianco v. Blanco, in B. las-

sen, zostawi biao , nieza-

pisano, niewypeniono.

Biancoindossament, prze-

lew blankietowy (niewype-

niony t. j. sam tylko pod-

pis obejmujcy).

Bigamie, dwuestwo.
Bilanz, bilans (porównanie

stanu czynnego z biernym).

Bildlich, alegoryczny, figury

-

czny, obrazowy, przenony.

Bildung 1) uksztacenie, wy-
ksztacenie; — 2) utworze-

nie, zawizanie.

Bildungsanstalt, instytut,

zakad edukacyjny. B-sstu-

fe, stopie wyksztacenia.

Billig, suszny, was recht

und b. ist, co si zgadza

z prawem i susznoci, b-er

Preis, cena suszna, spra-

wiedliwa, umiarkowana.

Binnenhandel, handel we-

wntrzny.
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B i 1

1

1 e i h e n, wygodzenie.

Bittsteller, podajcy (pismo,

prob), proszcy (pimien-

nie), suplikant.

Bitt weise (modo precario),

b. besitzen, posiada z a-
ski, etw. b. erhalten, wypro-

si sobie co, Jdn b. ange-

hen, uda si do kogo z pro-

M-
Bleibend, trway, b-der

Wohnsitz, stae mieszkanie,

zamieszkanie.

Blödsinn, niedonoó u-

mysowa, gupowato.
Blutschande, kazirodztwo.

Boden, auf dem B. des Rech-

tes, na polu prawa.

Bodenfrüchte, ziemiopody.

Bodenzins, czynsz ziemny.

Bodmerei, bodmerya, po-

yczka na okrt.

Bo Ile te v. Bollet, boleta, ce-

dua.

Borg, borg , kupno na kredyt,

auf B. geben, nehmen, da,
wzi na borg, na kredyt.

Borgen, poycza.
Börse, gieda.

Börseagent ob. Agent.

Börseangelegenheiten,
sprawy giedowe.

Börsefähigkeit, prawo u-

czszczania na gied.
Börsegeschäft, interes gie-

dowy, czynno giedowa.

Börsekammer, izba gie-

dowa.

Börsesensal, strczyciel gie-

dowy.

Boshaft, zoliwy, b-e Un-
terlassung der Verhinderung,

zoliwe nieprzeszkodzenie.

Botengang, posyka piesza.

Botenritt, posyka konna.

Botschafter, ambasador.

Brand 1) ogie, poar;— 2)

w Gorzel, pdzenie (wódki).

Brandbrief, list grocy
podpaleniem.

Brandleger v. Brandstif-

ter, podpalacz.

Brandmarkung, pitnowa-
nie.

Br and Ordnung ob. Feuer-

1'óschordnung.

Brandschadenversiche-
rung, B. Versicherungsan-

stalt, ob. Feuerversicherung

i t. d.

Brandstätte, pogorzelisko.

Brandwein- Aufschlag , ob.

Aufschlag.

Bräugerechtigkeit, pra-

wo warzenia piwa lub p-
dzenia wódki.

Brennmaterial, materya
opaowy, paliwo.

Briefliche Urkunden, dowo-

dy pimienne.

Briefwechsel, koresponden-

cya, listowanie, mit Jdm im
B. stehen , utrzymywa z kim
korespondency , znosi si
z kim pisemnie, mit einan-

der im B. stehen, pisywa
do siebie.

Bringen 1) etw. an sich, na-

by co; — 2) an Mann b.

sprzeda (co); — 3) an die

7
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Gewahr b. wcign w ksi-

gi hipoteczne; — 4) je nach-

dem es die Sache mit sich

bringt, podug okolicznoci;

— 5) Jdn um etw. b. po-

zbawi kogo czego; — 6)

etw. vor das Gericht b. prze-

oy co sdowi, wnie do

sdu; zu den Akten, zoy
do akt; zu Papier b. zapi-

sa co, napisa, zanotowa;
zu Protokoll b. zacign
do protokóu; zu Stande b.

uskuteczni ; in Vorschlag b.

przedstawi
,

proponowa
zrobi propozycy ; zu Ende
b. doprowadzi do koca.

Bruch 1) zerwanie, niedotrzy-

manie, (umowy, przyrzecze-

nia);— 2) w Góm. zawalenie

si, zaom.
Brückengebühr v. B-zoll,

mostowe, myto.

Bruderkinder, dzieci stry-

jeczne.

Bruderskind, synowiec, sy-

nowica, bratanek, bratanka.

Brutto, ryczat, brutto.

Bruttoertrag, przychód ry-

czatowy t. j. wraz z ko-

sztami.

Bruttogewicht, waga (to-

waru) ryczatowa (razem z

opakowaniem).

B u c h, öffentliche Bücher, ksi-
gi hipoteczne, publiczne.

Bücherlich, hipotecznie.

B u c h fii h r u n g ;
utrzymanie,

prowadzenie ksig.

Buchhalterei v. Buchhal-l

tang 1) ksigowód, ksigo-

wództwo, rachunkowo, ein-

fache B. rachunkowo pro-

sta , doppelte B. woska czy-

li wysza rachunkowo;

—

2) izba obrachunkowa.

Büchsenpfennig w Oórn.

skadkowe (przez robotni-

ków górniczych dawane).

Buchstäblich, dosownie das
Gesetz b. auslegen, tuma-
czy ustaw dosownie, sich

b. an das Gesetz halten,

trzyma si dosownie u-

stawy.

Budget, budet, etat.

Bund, zwizek.
Bundesstaat, pastwo zwiz-

kowe, federacyjne.

Burg, gród, zamek.

Bürge, rczyciel , zarczy-
ciel, porcznik, rkojmia.

Bürgen, rczy, zarczy.
Burgfriede, okrg grodzki.

Bürger, obywatel (miejski)

.

Bürgerlich, b-es Gesetz-

buch, ksiga ustaw cywil-

nych, kodeks cywilny, b-es

Recht, prawo cywilne.

Bürgerkrieg, wojna do-

mowa.
Bürgermeister, burmistrz.

Bürgerrecht, prawo oby-

watelstwa.

Bürgerwehr, milicya.

Bürgschaft, porka, r-
kojmia , zarczenie , rko-
jemstwo, B. leisten, da za-

rczenie, B. stellen, stawi
rkojmi.
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Bürgschaftsvertrag,
kontrakt zarczenia, rkojmi.

Busse, kara. Geldbusse, kara

pienina, grzywny.

C.

Wyrazów nieznajdujcycb si pod C. szukaj pod K. i Z

CCabotage, egluga nadbrze-

na.
Caduc v. Kaduk, majtno
opuciaa , bezdziedziczna

,

pucizna, porów. Nachlass.

Caducität (Heimfälligkeit)
,

opuciao, bezdziedzicznoó

majtnoci.
Caducrecht, prawo kadu-

ku, pucizny.

C am e r a 1 , skarbowy, kame-
ralny, dotyczcy dochodów
skarbowych.

Cameralistl) urzdnik skar-

bowy; — 2) kameralista,

biegy w nauce skarbowo-

ci, administracyi.

Cameralwesen, administra-

cya krajowa.

Cant on, kanton, obwód, w
szczególnoci okrg, do któ-

rego kto naley pod wzgl-
dem suby wojskowej.

Ca per, statek korsarski.

Caperbrief, patent korsar-

ski.

Cape rei, korsarstwo.

Capem, zabiera na morzu
okrty.

Caperschiff, okrt korsar-

ski (przeznaczony do za*

bierania statków nieprzyja-

cielskich).

Capital, icizna, kapita.

apitalsberechnung 1)

obliczenie kapitau; — 2)
policzenie na kapita.

arenztaxe, taksa od pro-

mocyi, od postpienia w
pacy.
a r t e 1 v. Karteli, kartel, kar-

telusz, traktat wzajemnego
wydawania zbiegów lub zbro-

dniarzy.

as saab schluss, zamkni-
cie kasy.

assaanweisung, asygna-

cya kasowa.

assagebahrung, kaso-

wo, zarzd kasy.

assation 1) kasacya, ska-

sowanie, zoenie z urzdu;
— 2) zniesienie (wyroku,

aktu).

assationshof, sd kasa-

cyjny-

as sir en, skasowa; ein JEr-

kenntniss c. znie orzecze-

nie; einen Beamten c. zo-y z urzdu.
ausalgericht, sd szcze-

góowy.
aution, kaucya, rkojmia.

edent ob. Abtreter.

e dir en ob. Abtreten.

en sur 1) cenzura, ocenie-

nie (dziea do druku); —
2) wiadectwo szkolne ;

—
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3) kara kocielna.

C e n s u s , stopa opodatkowa-

nia (do wykonywania nie-

których praw politycznych

przepisana).

Centr alb eh örden, wadze
naczelne, najwysze.

Centr alisati on, centraliza-

cya, skupienie wadzy.
Certificat, certyfikat, wia-

dectwo pimienne.

C e s s i o n , odstpienie
,

prze-

lew prawa, ustpstwo, tu-

dzie akt ustpstwa.

Cessionar, cessyonaryusz

,

przelewobierca.

Cessus, dunik ustpiony.

Charge d'Affaires, spra-

wujcy interesa (dyploma-

tyczne).

Charta bianca, blankiet.

Chaussee, gociniec bity.

Chausseegeld, myto dro-

gowe.

Chef, naczelnik, szef.

C h em a 1 v. Schema! w Adm. woj.

C. Bequartirung, rozkwate-

rowanie wjakokoszarach, Ch.

Zimmer izbajakokoszarowa.

Cimentiren ob. Zimentiren.

Circulare, okólnik, cyrku-

larz.

C i r c u 1 a t i o n , obieg, cyrku-

lacya (pienidzy).

Citation 1) wezwanie, cyta-

cya ;— 2) przytoczenie, przy-

wiedzenie (z dziea lub pi-

sma jakiego).

C i vi Ib eh ör d e, wadza cy-

wilna.

C i v i 1 g e r i c h t , Civilrichter,

sd, sdzia cywilny.

Civilgesetzbuch, prawo
cywilne, kodeks cywilny.

Ci vii lis te, lista cywilna, do-

chód na wydatki panuj-
cego.

Civilrechtsweg, droga s-
dowo-cywilna.

Civilstandregister, akta

stanu cywilnego.

Civilverfahren, postpo-

wanie cywilne.

Civilwache, stra cywilna,

(nie wojskowa).

C lassen h andlung (Ge-

schäft), handel szczegóowy
v. gatunkowy.

C lass enlotterie, loterya

klasyczna.

Cl as sen mäss ig er Stempel,

stempel wedug klasy.

Classification, klasyfika-

cya, uporzdkowanie.

C 1 a u s e 1 , Intabulations - C.

klauzula intabulacyjna , hi-

poteczna.

Co di ci 11, kodycyl.

Co gna ten, krewni po k-
dzieli ob. t. Agnaten.

Coli bat, bezestwo, celibat.

Collateral, poboczna (linia

krewnych).

Collation 1) ob. Anrechnung]
— 2) nadanie, einer Pfrün-
de, nadanie prebendy.

Collationiren, sprawdza
odpis wedug oryginau.

C o 1 1 a t o r , nadawca benefi -

cyiim.
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Collatur, nadawnictwo, ko
latura, prawo nadawania be

neficyum.

Collaudiren, sprawdza ro

boty (wedug kosztorysu).

Collaudirung, sprawdza-

nie robót (wedug koszto

rysu).

Collaudirungsprotokoll,
protokó sprawdzenia robót

(wedug kosztorysu).

Collegialgericht, sd ko
legialny, zborowy.

Collegiengelder, czesne.

Collegia lkirche, kolie

giata.

Collidiren, styka si, zo-

stawa w sprzecznoci, die

Gesetze c. mit einander, u-

stawy s sobie sprzeczne,

zostaj w kolizyi.

Collision, kolizya , sprze-

czno, dieses Gesetz ist mit

jenem in einer C ta usta

wa zostaje w sprzecznoci

z tamt.
Colonie, osada ob. Ansiedlung.

C olonisirung, zakadanie
osad ob. Ansiedeln.

Colonist, osadnik.

C om i t a t , komitat , upa
stwo.

Comitatsbehörde, wadza
upaska, komitatowa.

C om i t e , komitet ob. Aus-

schuss.

Commandite, komandyta,
spóka komandytowa.

Commende, Commentherei
v. Comthurti, komenda du-

chowna, komendaria, komen-
datura.

Commentiren, wykada,
wyjania.

Commercial, przemysowy. C.

Gewerbe, przemys, zarob-

kowanie handlowe. C. Stras-

se, gociniec handlowy.

Commission, komisya. C-s-

glied, czonek komisyi.

Commissionaliter, etw. c.

erledigen, zaatwi co dro-

g komisyi (nie na radzie).

Commissionär, komisyo-

narz, penomocnik handlowy.
Commissionshandel, han-

del komisowy (na zlecenie

trzeciego).

Commissionskosten, ko-

szta komisyi.

Commissionstratte v.

Commissionswechsel, weksel

komisowy (na zlecenie trze-

ciego wystawiony).

C ommis sionswaare, to-

war komisowy.

Commis-Voy ageur, komi-

santhandlowy (podróujcy).

Com mi tent, penomocdawca,
mocodawca (w rzeczach han-

dlowych).

Communal, gminny.

Communalbeamte, urz-
dnik gminy.

Communalbehörde, wa-
dza gminna.

Communalwesen, rzecz,

przedmiot gminny (gminy

dotyczcy).

Commune, gmina.
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Communicat, komunikat

,

pismo udzielone do odpo-

wiedzi.

Communication, einer

Schrift an den Gegentheü,

udzielenie pisma stronie prze-

ciwnej; C. der Gefangenen.

stosunki
,

porozumienie si
wini midzy sob.

Communität 1) spoeczno,
spólno np. posiadania wa-
snoci; — 2) spólno ma-

jtkowa, majtek spoiny;—
3) gmina (Commune, Ge-

meinde).

Compagnie, spóka handlo-

wa, mit Jdn in C. treten,

zawrze z kim spók. C.

Schulden, dugi spóki. C.

Vertrag, kontrakt spóki.

Comparent, stawajcy, stro-

na stawajca w sdzie.

Compariren, stawa w s-
dzie na terminie.

Comparition, stawiennictwo,

komparycya , nach aufge-

nommener C. po spisaniu

stawiennictwa.

Compensation, kompensa-
ta, potrcenie, zapata przez

potrcenie.

Compensiren, kompenso-
wa, potrca, przez potr-
cenie zapaci, die Gerichts-

kosten werden c-t , koszta

si znosz, kompensuj.
Competent sb. ubiegajcy si

o co, kandydat, es sind meh-

rere C-en, wielu si ubiega,

wielu jest kandydatów.

Competent adj. waciwy,
przynaleyty, przynalecy,
ein c-es Gericht, sd przy-

naleyty, przynalecy, wa-
ciwy.

Competenz 1) waciwo
(sdu, wadzy). C. Conflict

ob. Conflict. C. Streitigkeit,

spór o waciwo sdu ;
—

2) kompetencya, przynale-

yto
,
przynaleno (ro-

czna, miesiczna);— 3) zo-

stawek (cz oznaczona ma-

jtku dunika, dla tego
w pewnych przypadkach pra-

wem zastrzeona), dieRechts-

wohlthat der C. dobrodziej-

stwo zostawku.

Complex, Güter -C. obszar

dóbr, obszar gruntów, klucz.

Complicirt, zawiy.

Complot, spisek.

Complotstifter, knowacz,

spiskujcy.

Composition 1) kompozy-
ta, ukad (o dziesicin);
— 2) tu Pr. kar. gowszczy-

zna ; — 3) Musikalische C-

nen, twory v. dziea mu-
zyczne.

Compromis, kompromis, zda-

nie si na sd polubowny.

Comptabilität, rachunko-

wo.
Comptanti&. gotowizna, go-

tówka, gotowe pienidze,

gegen C. v. c-te Zahlung

kaufen
y

kupi za gotowe

pienidze, za zapat.
C o m p t o i r, kantor, biuro , dom
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handlowy jakiego narodu za

granic.

Comthur, komtur, komandor.

Conceptbeamte, urzdnik
konceptowy, urzdnik od

dziau pomysowego.
Conceptfach, oddzia po

mysowy, oddzia koncep-

towo pracujcych.

Concession, konsens , kon
cesya, pozwolenie na co.

Concessionirtes Gewerbe,

przemys konsensowy.

Concilium, sobór.

Concludiren, wnioskowa,
stanowi.

Conclusion, wniosek ko-
cowy, konkluzya.

Con cl u sum ob. Beschluss.

Concommi tiren, ein Ge
such, przedstawi prob z

opini.

Concordat, konkordat, ukad
rzdu z Stolic Apostolsk.

Concretalstatus (der Ge-

richte), rzeczywisty stan (s
downictwa).

Concurrenz 1) ob. Besteu-

erung, C. bei Baulichkeiten,

rozkad kosztów budowy

;

— 2) konkurencya, ubiega

nie si; — 3) C. der Kia
gen, der Verbrechen, zbieg

skarg, zbrodni.

Concurenz- Beitrag ob. Bei-

trag.

Concurs 1) konkurs , ubiega-

nie si o posad; — 2)

zbieg wierzycieli, upado,
kryda.

ConcursausschreibungJ,
rozpisanie konkursu (na u-

rzdy).

Concursedikt, wezwanie
wierzycieli (w upadoci przez

pisma publiczne).

Concurselaborat, wypra-

cowanie konkursowe.

Concurs eröffnung, otwar-

cie upadoci.
Concursgläubiger, wie-

rzyciel upadoci, krydalny.

Concursin stanz, sd kry-

dalny.

Concursmasse, masa kry-

dalna.

Concursschulden, dugi
krydalne.

Concursverhan diun g, po-

stpowanie krydalne.

Condition 1) warunek, za-

strzeenie (w umowach, za-

pisach); — 2) miejsce, su-
ba, in C. gehen, stehen, i
w obowizek, zostawa w
obowizku, eine C. suchen

stara si o pomieszczenie,

o kondycy.
C o n du et, pogrzeb, C. Quar-

tal, wsparcie na koszta po-

grzebowe (po urzdniku).

Conferenz, eine C. halten,

mie konferenoy , narad,
odby posiedzenie, die C.

hat beschlossen , konferen-

cya uchwalia.

Confiscation, konfiskata,

zabór na rzecz skarbu, gra-

bie.

Conflict, spór, starcie si
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zetknicie si (interesów

przeciwnych). Competenz C.

spór o jurysdykcj, o przy-

sd, midzy dwiema wa-
dzami.

Confrontation, konfronta

cya, stawienie do oczu.

Confrontiren, stawi do

oczu.

Congrua, kongrua, dochód

normalny (plebana, nauczy-

ciela).

Conscription 1) spis lu-

dnoci ;
— 2) popis do woj-

ska. C-nsflüchtig, zbieg po-

pisowy. C-nspftichtig, popi-

sowy.

C o n s e n s, pozwolenie, zezwo-

lenie, konsens.

Consequenz, konsekwen-

cya, wynik, wyniko, na-

stpstwo, skutek.

Consignation 1) spis, wy-
kaz; — 2) zoenie czego

w sdzie — 3) w Kup. prze-

sanie towarów wedug a-

dresu.

Consignirenl) spisa, opie-

cztowa;— 2) w zachowanie

czyje zoy.
Consolidiren 1) ustali, u-

bezpieczy, wzmocni ;— 2)

zla , zjednoczy
,
poczy

(prawo uywania z prawem
wasnoci).

C o n s o 1 i d i r u n g v. Consoli-

dation 1) ustalenie, ubez-

pieczenie, wzmocnienie; —
2) zlanie, zjednoczenie czyli

poczenie (uywania z pra-

wem wasnoci).

Consorte, spólnik , towa-

rzysz (w zem rozumieniu).

Conspiration, spisek sprzy-

sienie, spiskowanie, kno-

wanie.

Constatiren, sprawdzi czyn

jaki, zapewni si o rze-

czywistoci czego
j
potwier-

dzi.

Constatirung, potwierdze-

nie, sprawdzenie.

Constituiren, ustanowi,
rozporzdzi , urzdzi np.

einen Richter c. ustanowi
sdziego, constituirende Ver-

sammlung, zgromadzenie

konstytuujce, organizujce.

Constitut, obwiniony, inkwi-

zyt.

Constitution, konstytucya

,

ustawa zasadnicza.

C o n s u 1 , konsul.

Consulat, konsulostwo, urzd
i godno konsula.

Oonsumptionssteuer, po-

datek konsumcyjny.

Contestiren 1) powiad-
czy, uroczycie zarczy,
zapewni, take poprzysidz;
— 2) zaprzecza czego,

spiera si o co , spór pro-

wadzi.
Conti ngent, kontyngens t.

j. cz czyli dzia w ja-

kim do czego przykada
si kto jest obowizany np.

w utrzymaniu wojska, do-

starczaniu potrzeb, lub da-

waniu podatków.
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Cotirung w Kas. kontowa

nie (zaciganie wypat s

dziennika do ksigi konto

wej).

Conto, rachunek, a C. na

rachunek, a C. stellen

schreiben, odebran zapat
policzy na biecy rachu-

nek, Jdm G. geben, pozy

cza komu, lub otworzy
dla kogo rachunek (wksi
dze handlowej), C. reguli

ren, rachunek sprawdzi i

zamkn, C. saldiren ra-

chunek zamkn i pokwi-

towa.
Contrabande ob. Contre-

bande.

Contract, kontrakt, umowa.

C o n t r a c tm ä s s i g, stosownie

do kontraktu, wedug umowy.
Contramandiren, odwoa

rozkaz, da przeciwzlecenie,

przeciwrozkaz.

Contrasigniren, kontra

sygnowa, podpisa si pod

kim na akcie lub postano-

wieniu pod wasn odpowie-

dzialnoci.

Contravention v. Contra-

venienz, przestpienie prze-

pisów, postpienie przeciw

umowie.

Contr ban de 1) przemyta

przemycanie; — 2) rzecz

przemycona.

Contr eb an diren, przemy
ca, handel przemytni pro

wadzi.

Contribuent 1) kontrybu

ent, przykadajcy si, przy-

czyniajcy si (do czego),

dajcy skadk; —- 2) po-

datkujcy.

C o n t r i b u t i o n, kontrybucya,

skadka, podatek.

Controle 1) kontrola, nad-

zór, dozór, wgldanie (w co),

sprawdzanie; — 2) rejestr,

dziennik czynnoci na dru-

g rk.
Controlpflichtig, podle-

y kontroli.

C o n t u m a z, nieposuszestwo
nakazowi stawienia si w
sdzie , zaoczno , niesta-

wiennictwo. C. Erkenntnisse

wyrok zaoczny.

Contumaziren, Jdm in con-

tumaciam verurtheüen, ska-

za kogo zaocznie.

Con Validation der Ehe, u-

wanienie maestwa.
C o n v al i d i r e n, uczyni wa-

nein, uwanie, utwierdzi,

ustali.

Convention, konweneya

,

umowa, ukad.
Conventionalstrafe, kara

umowna.
C onventionsfuss, stopa

konwencyjna.

Convolut, Akten-C. zwój ak-

tów.

Co Ordination 1) przydzie-

lenie, przeznaczenie w po-

moc; — 2) porównanie w
stopniu.

Coordihiren 1) einen Be-

amten dem anderen c. przy-



58 Coo— Cri

dzieli
,
przyda

,
przezna

czy jednego urzdnika dru-

giemu do pomocy;— 2) poró-

wna w stopniu np. Behör
den c. porówna wadze
w stopniu.

Coordinirt, spórzdny, ró

wnorzdny
,

porównany w
stopniu.

Copialien, naleno za

przepisanie, kopialia, odpi

sow.
C o p i s t

,
przepisywacz , odpi

sywacz.

Copulation, lub , zalubi
nie.

Copulationsschein, me-

tryka lubu.

Copuliren, da, lub, bo
gosawi maestwo.

Coramisirt, koramizowany

,

powiadczony co do wasno-
rcznoci.

Gordon, kordon, osadzenie,

obsaczenie granic. Sanitäts-

c. ob. Sanität.

Corporation, korporacya

,

zgromadzenie , ciao , cech.

Corps 1) korpus (wojska);

—

2) diplomatisches G. ciao

dyplomatyczne.

Corpus delicti, lice, lico,

(znaki zewntrzne zbrodni

,

lady czynu karygodnego),

den Verbrecher sammt dem
C. d. einliefern, przywie,
dostawi zbrodniarza z li-

cem; por. t. Thatbestand.

Corpus tabulare, ciao hi-

poteczne.

Correalität, solidarno.

Correctionel, poprawczy.

Correctionsanstalt v. Cor-

rectionshaus , dom poprawy.

Coupon (Zinsen-C), kupon,

odcinek (odsetkowy przy pa-

pierach obiegowych).

Courant (gangbare Münze)
,

moneta obiegowa. C-Schul-

den, dugi mae bez hipo-

teki i zastawu.

Cours, kurs (monety). Effec-

ten-C. cena, warto publicz-

nych papierów. Wechsel-C.

cena , warto wekslu (obra-

chowana na pienidze miej-

sca patnoci). Ausser C.

setzen, usun, wywoa z

obiegu.

Courszettel, cennik (kursu

pienidzy lub papierów pu-

blicznych).

Courtage ob. Maklergeschäft.

Courtagebuch, konto, ksi-

ga rachunkowa przysigych
faktorów, strczycieli.

C r a v a 1 1 , burda uliczna, zgiek.

Credit, kredyt. C-Casse, C-

Papiere , kassa kredytowa,

papiery kredytowe. C-wesen,

rzecz kredytu dotyczca

,

kredytowo.
C r e d i t i v , list wierzyteiny,

pismo uwierzytelniajce.

Cr ida, upado.
Cridaverhandlung, post-

powanie konkursowe , kry-

dalne.

Cr i dat ar, dunik upady,
niewypacajny (niewypacal-
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ny), niewypatny.

Criminalgericht, C-pro
cess , C-richter, sd, proces,

sdzia kryminalny, zbrodnio

wy, karny.

Cultur 1) owiata;— 2) upr
wa roli. C-sgatung eines

Grundstückes,jako gruntu.

Cultus ob. Bekenntniss. C-

Ministerium v. Ministerium

für C. ministerstwo wyzna.
Cumulirung mehrerer Aem-

ter, sprawowanie naraz kilku

urzdów , C. mehrererPfrün-
den

, posiadanie razem kilku

prebend , C der Klagen, -
czenie , czne wnoszenie

kilku da w jednej skar-

dze (w jednym pozwie).

Cumulativ, nagromadzony,

czny, c-e Kasse, kasa

zbiorowa.

Cur, kuracya, leczenie.

Curand,bezwasnowolny, pod
kuratel zostajcy.

Curatbeneficium, benefi-

cyum z piecz dusz.

Curatel, kuratela, unter G.

stehen, zostawa, by pod
kuratel, Jdn unter C. stel-

len
,
podda kogo kurateli

,

odda w kuratel , doda mu
kuratora, eine C. verhängen,

ustanowi kuratel.

Curateldekret, dekret ku-

ratelarny.

Curator, kurator.

Curp fu scher, lekarz nieu-

powaniony, partacz lekarski.

Curpfus eher ei, leczenie nie-

upowanione, partactwo le-

karskie.

Currende, okólnik, eine C.

ergehen lassen, wyda okól-

nik, etw. durch eine C. ab-

machen, zaatwi co przez

okólnik (nie na posiedzeniu).

Cur rent ob. laufen', in cur-

renti sein , nie zalega w
czynnociach, nie mie za-

legoci.

C u r s ob. Cours.

D.

Dachstube v. Dachzimmer,
poddasze.

Dachtraufe, okap.

Dachtraufenrecht, sueb-
no okapu.

Dafürhalten sb. zdanie,

mniemanie, nach meinem D.
albo meines D- s ,

podug
mego zdania, mojem zda-

niem, jak mniemam.
Dafürhaftung, odpowie-

dzialno, unter eigener D.

pod wasn odpowiedzialno-

ci.
Dagegen 1) przeciw temu,

es l'dsst sich d. nichts an-

führen, przeciw temu nie

mona nic przytoczy; —
2) ale, er gesteht die That-

handlung , widerspricht d.

dem bösen Vorsatz, przy-

znaje czyn, ale zaprzecza

zego zamiaru.

Dahin, die Vorschrift d. aus-»
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legen, erklären, przepis wy-
tomaczy, wyjani w ten

sposób , es soll d. getrachtet

werden, trzeba stara si,

aeby . .

.

Dahingestellt (sein lassen),

nie wchodzi w co.

Dammerde w Góm. wierzch-

nica, wierzchnia warstwa zie-

mi na pokadzie kamiennym.
Dampf, para. D-boot, D-

schiff, statek parowy, paro-

pyw. D-kessel, kocio pa-

rowy. D-maschine, machina

parowa. D-messer, paromiar.

D - Schiffahrtsgesellschaft
,

spóka eglugi parowej.

Darangabe ob. Angeld.

Dar aufgäbe ob. Agio.

Darbieten ob. anbieten; die

Gelegenheit bietet sich dar,

sposobno si nastrcza.

Darlegen, przedstawia

,

przekada, wyjania, ob

jania, mit Gründend, wy
kaza dowodnie.

Darlehen, Darleihen sb.

wypoyczka (to co si komu
poycza).

Darlehensvertrag, kon-

trakt poyczki.

Darleiher, wypoyczajc}
dajcy poyczk, poycznik.

Darnaohachtung, zastóso

wanie sie do czego , es wird

dem zur 1). mitgetheilt

udziela si, przesea si....

do zastosowania , do stoso-

wnego postpjenia.

Darstellung, przedstawi

nie, bildliche J). obrazowe

przedstawienie, obrazowanie.

Dar th u n , wykaza.
D a t i r e n , datowa.

Dato, Wechsel a dato , wek-

sel z terminem patnoci
od dnia wystawienia.

Datum 1) data, elan; — 2)

materyay, np. die rióthigcn

Daten verschaßen,dosttirczy

potrzebnych materyaów.

Dauer, trwanie, przecig cza-

su, auf welche 1). na jaki

czas , die Kerkerstrafe in

der D. von 3 Jahren ,
kara

trzechletniego wizienia.

Daz wis chenkunft 1) na-

dejcie wród czego ; — 2)

wdanie si.

Debatte, rozprawa.

Debattiren, rozprawia, to-

czy
,
prowadzi rozpraw.

Deb e t w Kvp. stan dugu, dug.

Debit, rozprzeda, odbyt.

Dec an v. Dechant, dziekan.

Decken, przykry , nakry,

zakry, pokry, zasoni,

zabezpieczy, np. die Schuld

ist gedeckt, dug jest pó-

ki')" ty, ich bin gedeckt, je-

stem zabezpieczony (w pre-

tensyi) , um den Abgang zu

d. dla pokrycia defektu (bra-

ku), die Kosten d. pokry
koszta.

Deckung, przykrycie , na-

krycie, pokrycie, zasonie-

nic , etabezpieczenie, np. D.

haben, by pokrytym, za-

bezpieczonym, sich zv feiner
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D. einesfremden Zeugnisses

bedienen, zastawia si ca

dem wiadectwem , D. der

Gemeinde-Erfordernisse, po-

krycie , opdzenie potrzeb

gminnych.

Deckungsgeschäft, inte

res lub czynno zabezpie

czenia, pokrycia.

Deckungsurkunde, akt

zabezpieczenia.

Declaration ob. Erklärung
Decoration, ozdoba orde-

rowa.

Decret, dekret
,
postanowie-

nie. Anstellungs-D. nomina-

cya, dekret nominacyjny.

Deere tir en, die Klage, ob.

aufrecht bescheiden.

Decursiv, z dou, d-e Rate,

rata z dou patna.

Defect, brak, defekt.

Defensiv, d-e Allianz, przy-

mierze odporne.

Deferent, Eides -D. wska-

zlw/ przysigc-
Deferiren 1) donie, oskar-a ;

— 2) den Eid d. wska-

za przysig.
Deficient, emeryt duchów

ny. D-tenhaus , dom ksiy
emerytów.

Deficit ob. Ausfall.

Definitiv, stanowczy, d-es
Urtheil (Endurtheil), wyrok
stanowczy , d-e Besetzung

eines Amtes , stanowcze ob-

sadzenie urzdu.
Defraudation, defraudacya,

przemycanie (przez rogatk,

komor).
Degradation v. Degradi-

rung, degradacya, znienie

stopnia godnoci, pozbawie-

nie stopnia godnoci, (co do

duchownych) odwicenie.
Delegiren, delegowa, wy-

znaczy sd, eine Commis-
sion d. zesa , wysadzi
komisy.

Deliberationsfrist ob. U-

berlegungsfrist.

D e 1 i b er i r e n ob. beratschla-

gen.

Delinquent, zoczyca, wi-

nowaj ca, osadzony, delin-

kwent.

Delogiren, Jdn , wyrugo-

wa, wyrzuci kogo z miesz-

kania.

Demarcation, oznaczenie

granic.

Demarcation samt, urzd
do oznaczenia granic , urzd
rozgraniczny.

Demar cationslinie , linia

graniczna.

Demokrat, demokrata, gmi-

nowadzca.
Demokratie ob. Volksherr-

schaft.

Demokratisch, demokra-

tyczny
,
gminowadczy

.

D e m o 1 i r e n , zburzy, znie,
usun (budynek).

Demolirungsrevers, re-

wers na zburzenie.

Demonstration, demonstra-

cya.

D e m o n s t r i r e n ; dowodzi

,
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objania przykadami.

Denkmünze, medal pamit-
kowy.

Denksäule, pomnik, posg.
Denkschrift, pamitnik.

Denunciant, donosiciel.

Denunciation, doniesienie,

litis - D. ob. Streitverkündi-

gung.

Denunciren, donie, zda
kogo.

Departement, departament

(cz kraju) , wydzia (w

urzdzeniu biurowem).

Deponent 1) deponent, ze-

znanie czynicy, zeznawaj-
cy, wiadectwo skadajcy,
wiadek;— 2) ob. Hinterleger.

De p oni ren, 1) zeznawa;

—

2) ob. hinterlegen.

Deportation v. Deportirung,

deportacya.

Deportiren , deportowa

,

wysa w przeznaczone miej-

sce za kar.
Deposit, depozyt, skad, po-

kad, rzecz zoona, tudzie

miejsce skadu.

Depositar ob. Verwahrer.

Depositen- Amt , urzd de-

pozytowy. D-Gebühr (Zähl-

geld), depozytowe, skadowe.
D - Gelder

,
pienidze depo-

zytowe v. w skad sdowy
zoone. D-Schein, kwit de

pozy towy.

Depuriren, eine Realität

von den Lasten, oczyci
z dugów realno.

Deputat, ordynarya (dla u

rzedników), dodatek do pa-
cy (np. w drzewie).

Deputation, deputacya, wy-

sannictwo.

Deputirter, deputat , wy-
sannik.

Derelicte, rzecz opuszczo-

na, bez waciciela, opuci-

zna.

Derivativ ob. abgeleitet.

Descendenten, zstpni.

Deserteur, dezerter, zbieg

wojskowy.

Desertion, zbiegostwo, do-

zercya.

Deser vit der Advocaten ob.

Honorar.

Detail, szczegó.

Detailausführung, wywód
szczegóowy , wykonanie z

wszystkiemi okolicznociami.

Detailbestimmung, ozna-

czenie szczegóowe.

Detailhandel, handel czst-

kowy, drobiazgowy.

Detailinstruction, instruk-

cya szczegóowa.

Detail verkauf, sprzeda

czstkowa, drobna.

Detentionshaus, dom wi-
zienny.

Deterioration, nadniszcze-

nie, styranie.

Deutscher Orden, zakon

krzyacki.

Devinculiren , znie o-

strzeenie (na papierach o-

biegowych).

iDevinculirung der Unter-

fhansoetava, zniesienie ok
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tawy, zwolnienie z oktawy.

Devisen, weksle patne za

granic.

Devolution 1) eines Rech-

tes, przejcie prawa;— 2) ei-

nes Beneficiums , w Pr. ko.
dewolucya (prawo obsadze-

nia beneficyum w pewnych
razach przez wysz wadz
duchown).

Diäten, dzienna paca, dy-

urne (podróne).

Diätenklasse , klasa u-

rzdu.
Dictiren 1) dyktowa; —

2) eine Strafe d. wymierzy*

v. wyznaczy kar.
Dicasterium, wadza, dy-

kasterya.

Diebsbande , banda zo-

dziejska.

Diebsgenosse, spólnik kra-

dziey.

Diebs h and werk, zodziej-

stwo.

Diebsschlüssel ob. Die-

trich.

Diebstahl, kradzie.

Dienst, suba.
Dienstabträglich, szko-

dliwy subie, z uszczerb-

kiem suby.
Dienstalter, dawno, czas

suby.
Dienstangelegenheit v.

Dienstgeschäft, interes su-
bowy, urzdowy.

Dienstaustritt, wyjcie ze

suby.
Dienstbar, suebny, (grunt,

czowiek).

Dienstbarkeit, suebno.
Dienstbeflissen , skory,

gorliwy w subie, subisty.

Dienstbote, sucy, s-ca.

Dienstbotenordnung, u-

rzdzenie klasy sucych.
Diensteifer, gorliwo, pil-

no w subie.
Diensteintritt , objcie

suby.
Dienstentlassung, odda-

lenie ze suby, odprawa.

Dienstfähigkeit, zdolno,
zdatno do suby.

Dienst fr au, subodawczy-
ni, pani.

Diendst freundlich, u-

przejmie, es wird d. ersucht,

uprasza si, wzywa si u-

przejmie.

Dienstgang, tryb suby.
Dienstgeber, subodawca,

pan.

Dienstgebrechen, uchy-

bienie subowe.
Dienstgehalt, zasugi, pen-

sya.

Dienstgeheimniss, taje-

mnica urzdowa.
Dienstgeld, okup za pa-

szczyzn.

Dienstgesinde, czelad.

Dienstgratiale , askawy
chleb.

Dienstherr
, subodawca,

pan.

Dienstkathegorie , klasa,

kategorya subowa.
Dienstleistung, czynno
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subowa, penienie suby,
suba.

Dienstlohn, zasugi.

Dienstlos, bez suby, bez

urzdu.

D i e n s t o r cl n u n g ,
porzdek

subowy.
Dienstpflicht , obowizek

suenia, powinno subo-
wa.

Dienstpragmatik, przepis

subowy, pragmatyka.

Dienst reglement, regua
min subowy.

Dienstreise, podró su
bowa.

Diensttaxe (Karenztaxe)
,

taksa od urzdu.
Diensttreue, wierno su-

bowa.

Dienst verhältniss, sto-

sunek subowy.
Dienstverleihung, udzie-

lenie suby (urzdu).

D i e n s tv e r r i c h t u n g , spra-

wowanie suby.
Dienstvertrag , kontrakt

subowy.
Dien stve rwa tun g, urz-

dowanie.

Dienstverwendung, za-

chowanie si w subie.
Dienstzeich en, znak su-

bowy.

Dienstzeit, czas suby.
D i e n s t z e u g n i s s , wiadec-

two subowe.
Dienstzweig, ga suby.
Dietrich, wytrych.

D i f f e ss i o n s e i d ob. Ableug-

nungseid.

Dilatorische Einwendung,
ekscepeya zawieszajca, od-

woczna, zarzut zawieszaj-

cy, odwoczny.
Dingen, najmowa

,
gedun-

gener Arbeiter, robotnik na-

jty, najemnik.

Dinglich , rzeczowy, d-es

Recht, prawo na rzeczy, pr.

rzeczowe bezporednie.

D i ö c e s , dyecezya.

Diöcesansynode , synod

dyecezalny.

Diplom, dyplom , dyplomat

(akt).

Diplomat, dyplomata (bie-

gy w rzeczach dyploma-

tycznych lub sprawujcy in-

teresa dyplomatyczne).

Diplomatisches Corps ob.

Corps.

Direct, prosto, wprost, bez-

porednio, d-e Steuer, poda-

tek stay, bezporedni.

Direction, dyrekeya, kie-

rownictwo. Eisenbahn- D.

Polizei -D. Dyrekeya kolei

elaznej, policyi. ob. t. Leitung.

Directivc, instrukeya, pou-

czenie.

D i r i m e n t ob. entscheidend.

Disciplin, karno , karce-

nie, porzdek.

Disciplin ar gewalt, wa-
dza karcenia w drodze po-

rzdkowej.

Disciplin arisch, dyscypli-

narny, porzdkowo - karny,

w drodze ukarania porzd-
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kowego.

Disciplinarstr afe , kara

porzdkowa.
Disciplinarvorschri ft

,

przepis porzdkowo-karny.

Discontiren ivogoln. odtr-

ca ,
odrachowa , w szczeg.

paci weksel przed termi-

nem patnoci za potrce-

niem procentu.

Disconto v. Esconto, przed-

pata wekslu (zapata przed

terminem patnoci z potr-

ceniem pewnego procentu).

D. v. E. Bank, bank pa-

tniczy.

Discretionär, zostawiony do

woli , np. etwas der d-en

Gewalt des Richters über-

lassen, pozostawi do woli,

do ocenienia sdziego.

Discretionstage v. Re-

specttage , dni wzgldnoci.
Discussion, roztrzsanie,

rozbiór przy debatach, dy-

skusya, debaty.

Dispensation , dyspensa-

cya, indult, uwolnienie od

czego.

Disponibel , rozrzdzamy
np. majtek, rozporzdzalny

np. urzdnik.

Disponibilität, rozrzdzal-

no, rozporzdzalno.
Disponiren, über Geld, roz-

rzdza, zarzdza pienidz-

mi, majtkiem.

Disposition, dyspozycya,

rozrzdzenie , zarzdzenie,

den Beamten zur D. stellen,

czasowo, do dalszego rozpo

rzdzenia w nieczynnoci

zostawi.

D ispositionsfähig, maj-
cy prawo swoj wasnoci
rozrzdza.

Dispositionsfähigkeit,
zdolno rozrzdzania.

Distrikt oh. Bezirk.

Distribution oh. Vertheilung.

Diurne oh. Taggeld.

Diurnist oh. Tagschreiber.

Dividende, dywidenda, zysk

do podziau, zysk udziao-

wy.

Document oh. Urkunde.

Documentiren , opatrzy
dowodami, udowodni.

Dolmetsch, tómacz.

Domäne, dobra skarbowe,

narodowe, królewszczyzna.

Domcapitel, kapitua.

Dom es tik alfo nd, fundusz

krajowo-stanowy

.

D om i c i 1 , zamieszkanie , sie-

dziba, miejsce zamieszkania.

Domicilant, wystawca we-
kslu umiejscowionego.

Domicilat, patnik wekslu

umiejscowionego.

Domicilii* en, zamieszkiwa,
by osiadym.

Domicilirter Wechsel, we-
ksel umiejscowiony.

Do mi ni cal, dworski.

Dominium, wadza dzie-

dziczna.

Donation ob. Schenkung.

Dorfgemeinde 1) gmina
wiejska-,— 2) gromada.

9 U
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Dorfrichter, wójt.

Do tal, posagowy. D-system,

rzd posagowy (w stosunkach

maeskich).
Dotation, uposaenie, wy

posaenie.

Douane, komora cowa.
Dreiglied er ig, troisty, d

ger Instanzenzug, troista in

stancya, trzy stopnie instan

Dreissigstamt, urzd cel

ny (w Wgrzech).
Dringen in Jdn , nalega

na kogo , auf etwas d. na-

stawa* na co. Die Noth
hat ihn zum Diebstahle ge-

drungen, bieda zmusia go

do popenienia kradziey.

Dringend adv. pilno, adj. 1)

dringende Ursache, przyczy-

na naglca , konieczna ;
—

2) d-de Gefahr , niebezpie-

czestwo groce;— o)d-der

Verdacht, mocne podejrzenie,

d-de Inzicht, mocna poszla-

ka.

Drittura, a, (unmittelbar),

bezporednio.

Drohung, gefährliche , nie-

bezpieczna pogróka, odgra-

anie.

Druck, druk. D-schrift, D-
werk, pisma, dziea druko-

wane, druki.

Duel ob. Zweikampf.
Dulden, cierpie, znosi, ge-

duldete Religion, wyznanie

cierpiane.

Duldung, znoszenie, religiö-

se D. tolerancya, cierpienia

wyznania.

Duplik, przeciwodpowied.

Duplikat , duplikat, drug

egzemplarz, drugi okaz.

D u p 1 o , in, w dwóch egzem-

plarzach,' w dwóch okazach.

Durchfahrt, przejazd, prze-

wóz.

Durchfuhr, przewóz. D-
handel, handel przewozowy.

D-zoll, co przewozowe. D-
giiter v. Transitogiiter , to-

war przewozowy.

Durchführen 1) Waaren d.

przewozi towar;— 2) einen

Rechtsstreit d. przeprowa-

dzi, przewie spór.

Du c h f ii h«r u n g eines Rechts-

streites, przewód sporu, spra-

wy.

Durchgreifend, radykalny,

dzielny, energiczny.

Durchlaufende Empfänge
w Kas. wpywy przechodnie

(niezmieniajce stanu kasy

—

ile powzito, tyle wydano).

Durchlaufende Post wRach.

pozycya pobiena (przez ra-

chunki przeprowadzona).

Durchmarsch, przemarsz,

przechód (wojska).

Durchschnitt 1) przekrój,

przecicie;— 2) rednia ilo,
rednia miara, im D-te, re-
dni miar.

Durchschnittliches Ein-

kommen, redni dochód.

Durchschnitt s-Berechnung,

rednie obliczenie v. w re-
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dniej miarze.

Durchschnitts ertrag, do-

chód redni.

Durchschnittspreis, re-

dnia cena.

Durchsuchung , rewizya,

przeszukanie
,

przejrzenie ,

przetrzsanie.

Durchweg, przechód
,
przej-

cie.

Durchwegs
?

bez wyjtku,
w ogólnoci, zawsze.

Durchzugsgut ob. Durch-

fuhr.

Dynastie, dynastya, rodzina

panujca.

E.

Echt 1) prawdziwy, istotny;

— 2) niewadliwy, np. e-r Be
sitz, posiadanie niewadliwe.

Echtheit, prawdziwo, isto-

tno.
E d i c t , edykt, wezwanie przez

pisma publiczne.

Edictalaufforderung v.

Edictalvorladung, wezwanie,

zapozwanie edyktalne (przez

pisma publiczne).

E di et alv er fahr en, post-
powanie edyktalne.

Effect, skutek.

Effecten 1) ruchomoci,
sprzty;— 2) papiery obiego-

we.

Effectiv, rzeczywisty, affec-

tive Münze, moneta brz-
czca.

Effe etui ren ob. Vollziehen.

Ehe, maestwo.
Eheaufgebot, zapowied.
E h e b a n d , zwizek mae-

ski.

Ehebrecher, cudzoonik.
Ehebruch, cudzooztwo.

Ehecontract v. Ehevertrag,

umowa maeska, kontrakt

maeski.

Ehegemeinschaft , spól-

no maeska.
Ehegericht, sd maeski.
Ehegesetz, ustawa mae-

ska.

Eh ehinderniss, przeszko-

da do maestwa.
Ehelich, prawy, lubny, e-e

Kinder, dzieci lubne, pra-

wego oa, prawe.

Ehelichen, pobra si, oeni
si, pój za m.

E h e 1 o s , bezenny.
Ehelosigkeit, bezenno.
Ehepacten, kontrakt przed-

lubny, intercyza.

E h e p f1 i c h t, powinno ma-
eska.

Eheregister, akta v. ksigi

maeskie.
Ehescheidung , rozdzia

maonków, separacya.

Ehetrauung, lub, pobogo-
sawienie maestwa.

Ehetrennung, rozwód.

Eheungiltigkeits- Erklä-

rung , uznanie niewanoci
maestwa.

Eheverkündigung,
szenie maestwa^

ogo-
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E h e v e r s p r e c h e n v. Ehe-

verlöbniss, zarczyny, zr-
kowiny.

E h e w e i b , malonka.
Ehewerber, oblubieniec, na-

rzeczony.

Ekrenacceptation ob. Ac-

ceptation.

Ehrenamt, urzd honorowy,

bezpatny.

Ehren beleidig u n g , obel-

ga-

Ehrenbürger, obywatel h o-

norowy.

Ehrenflagge, bandera hono-

rowa.

Ehrengeld , Ehrensold v.

Honorar, czesne (adwokatów,

profesorów, doktorów).

Ehren mi tgli e d, czonek ho-

norowy.

Ehrenrührig , obelywy
,

krzywdzcy saw, uwacza-
jcy sawie.

Ehrenzahlung, zapata wy-
recznicza.

Ehrenzeichen, oznaka, o-

zdoba honorowa.

Ehrfurcht, cze, uszano-

wanie.

Ehrlos, bezczesny, bez czci,

bezecny.

Ehrlosigkeit, bezcze.
Eid, przysiga; einen E. ab-

legen , wykona przysig,
przysidz; den E. anbieten,

ofiarowa przysig; den E.

abnehmen, przysig odebra;

den E. auftragen v. zuschie-

ben, wskaza przysig; den

E. znrUckschieben, przysi-

g odkaa.
Eidbrüchig, amicy, naru-

szajcy przysig , wiaroo-

mny.
E i d e s a b 1 e g u n g , wykona-

nie przysigi.

Eidesablehnung, nieprzy-

jcie przysigi , odrzucenie.

Eidesanbietung, ofiarowa-

nie przysigi.

Eidesantretung, zgosze-

nie si do przysigi.

Eidesbruch, zamanie, na-

ruszenie przysigi.

Eidesformel , rota przy-

sigi-

Eidespflicht, unter E.

pod obowizkiem przysigi,

Jdn in E. nehmen , obo-

wiza kogo przysig.
Eidesstatt, an E. zamiast

przysigi; eidesst'dttiges Be-

kenntniss, wyjawienie przy-

sigomocne (z podpisem w
miejsce przysigi).

Eides Urkunde, akt wyko-

nanej przysigi.

Eidlich, pod przysig

;

eine c - e Angabe , Angelo-

bung, owiadczenie, zarcze-

nie pod przysig, etwas e.

erhärten , stwierdzi co przy-

siga-

Eigen 1) wasny (do kogo

nalecy), sich etwas e. ma-

chen, przywaszczy, przy-

swoi sobie co ;— 2) eige-

ner Wechsel, weksel osobi-

sty.
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Eigen'berechtigt, wasno-

Avolny, wasnowadny.
Eigenberechtigung, wa-

snowolno, wasnowadno,
Eigenhändig , wasnorcz-

nie.

Eigenlöhner ko-w Górn,

pacz.

Eigenmacht, samowola, sa-

mowolno.
Eigenmächtig, samowolnie.

Eigennutz , chciwo (zy-

sku), interes, prywata.

Eigennützig handeln, dzia-

a interesownie.

Eigens, umylnie, szczegó

nie, wyranie, es ist ihm e

aufgetragen worden, wyra-

nie mu to nakazano, szcze-

gólnie mu to polecono.

Eigenschaft, przymiot, wa-
sno.

Eigen schaftstabelle
Qualificationstabelle.

Eigenthum (podmiot i przed-

miot) wasno; (przedmiot)

wacizna; belehntes E. wa-
sno lenna.

Eigenthümer, waciciel.

Eigenthum li eh 1) waci-
wy,— 2) wasny, die Sa-
che hat e-e Merkmale, rzecz

mawaciwe cechy; das Haus
gehört ihm e. dom jest jego

wasny.
Eigentümlichkeit, wa-
ciwo.

Eigenthumsklage, skarga

odzyskania wasnoci, odzy-

skawcza.

Eigentumsrecht, prawo

wasnoci, wanictwo.
Eigentlich, waciwie.
Eignen sich, zu v.für etwas,

1) by zdatnym, nadawa
si do czego;— 2) stanowi,

die That e-t sich zum Ver-

brechen, czyn ten stanowi

zbrodni.

Eilbote, goniec.

Eilgut, przesyka pospieszna.

Eilwagen, szybkowóz.

Einantworten, przyzna,
przysdzi , Jdm die Ver-

lassenschaft e. przyzna ko-

mu spadek (sdownie) , ei-

ne Forderung e. przysdzi
naleyto (w drodze egze-

kucyi).

Einantwortung, przyzna-

nie (spadku)
,
przysdzenie

(naleytoci w drodze egze-

kucyi).

E i n a n tw o r tu n g s d e kr e t

,

dekret przyznania spadku

,

dekret przysdzajcy nale-

yto na wasno (w dro-

dze egzekucyi).

Einbändige Geschwister
,

dzieci przyrodnie, ob. t. bän-

dig.

Einbegleitungsbe rieht
,

raport z opini, konkomita-

tywa.

Einbegreifen, wczy w co,

umieci w czem, die ganze

Forderung, die alte Schuld

einbegriffen, beträgt caa
naleyto, mieszczc w niej

i dawny dug, wynosi....
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E i n b e g r i ff , wczenie w co,

umieszczenie w czem, mit E.

der Kosten, cznie v. wraz

z kosztami.

Einbekennen 1) przyzna;
— 2) wyjawi; eine Schuld

e. przyzna dug; den Er-

trag e. wyjawi dochód.

Einbekenntniss, wykaza-

nie, wyjawienie, fassya.

Einberufen, wezwa, po-

woa, zwoywa.
Einberufungsedikt, e-

dykt zwoawczy
,

powou-
jcy.

Einbeziehen, wczy, po-

liczy w co; die Kosten nicht

einbezogen, bez wczenia v.

nie liczc kosztów.

Einbrechen , wama si,

dosta si gwatcrwnie, die

Diebe sind eingebrochen
,

zodzieje wamali si, dobyli

si, wkradli si przemoc.
Einbringen 1) podawa,

wnosi, eine Klage, ein Ge-

such bei Gericht e. skarg,

prob do sdu poda v.

wnie;— 2) ciga, egze-

kwowa, eine Forderung e.

cignnaleyto;— 3) do-

stawi, dostarczy, einen Ver-

brecher e. dostawi zbrodnia-

rza;— 4) przynosi w zy-

sku, dochód czyni, das Gut
bringt soviel jährlich ein,

wie rocznie tyle przynosi

dochodu.

Einbringlich , uiszczalny,

pewny, wypacalny, e-e For-

derung , wierzytelno uisz-

czania.

Einbring li chkeit , uisz-

czalno
,
pewno , wypa-

calno.
Einbruch, wtargnicie gwa-

towne, Diebstahl mittelst E.

kradzie z wyamaniem.
E i n b ii r g e n Jdn nada komu

obywatelstwo; sich e. (co do

miast) przyj obywatelstwo

miejskie; (co do kraju) o-

siedli si, zakrajowi si.

Eincassiren, odbiera pie-

nidze , inkassowa , einen

Wechsel e. odebra walut
wekslow.

Eindrängen, sich, wdziera
si, sich in ein Amt e. we-

drze si, wkrci si na u-

rzd.

Eindringen, wtargn, naj.
Eindringlich v. eindrin-

gend, usilny; e-e Vorstellung,

usilne przedstawienie ; e-er

Verstand
,

przenikliwy ro-

zum; e-e Rede, mowa wra-

enie czynica.

Einfach, pojedynczy
,

pro-

sty, e-e JJibertretung, prosto

przestpstwo.

Einfahren 1) wGórn. in die

Grube e. spuci si, wej
do kopalni;— 2) w Zetjl. za-

win do portu.

Ein fahr er wGórn. wjezdnik.

Einfall, gewaltsamer E. in

fremdes Gut, najcie na cu-

dz wasno, najazd.

Einfinden, sich vor Gericht,
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stawi si w sadzie, stan
przed sdem.

Einfordern, eine Zahlung,

wymaga zapaty, dopomi-

na si o zapat , Steuern

e. wybiera podatki.

Einfrieden, ogrodzi , ob-

wie, otoczy (rowem, po-
tem i t. p.).

Einfriedung, ogrodzenie,

otoczenie np. rowem , oko-

pami.

Einfuhr, przywóz, bei E. ei-

ner Waare
,
przy wprowa-

dzeniu towaru.

Einführen 1) ein Gesetz e.

zaprowadzi ustaw ; — 2)

Jdn in den Besitz e. wwi-
za , wprowadzi kogo w po-

siadanie, intromitowa , Jdn
in ein Amt e. wprowadzi
kogo w urzdowanie.

Einfuhrgut, towar przywo-

zowy.

Einfuhrhandel, handel

przywozowy,

Ein fuhr sehe in, karta przy

wozu.

Einführung, wprowadzanie,

in den Besitz , wprowadzanie

w posiadanie , wwizowanie,
intromissya, E. eines Ge-

setzes, wprowadzenie ustawy.

E-gs - Gesetz , Patent , Ver-

ordnung,usta.wa. przechodnia.

Einfuhrverbot, zakaz przy-

wozu.

Einfuhrzoll, co wchodowe.
Eingabe, podanie.

Eingang 1) wchód, wejcie,

den Zoll beim E. der Waare
entrichten, co przy wcho-

dzie towaru opaci; — 2)

wstp, im E. auseinander-

setzen, we wstpie si nad
czem rozwodzi.

Eingangsgut, towar przy-

wozowy.
Eingangssatz, wstp, rzecz

wstpna, ustp pocztkowy.
Eingangszoll, co wcho-

dowe.

Eingealtert, zastarzay, e-e

Trunkenheit , naogowe pi-

jastwo.

Eingebrachtes, wniosek

(onin).

Eingeborner, rodak, kra-

jowiec.

Eingehen 1) auf etw. przy-

sta na co ;— 2) einen Ver-

trag e. wej w umow;—
3) eine Bedingung e. zgo-

dzi si na warunek, przy-

j warunek ; — 4) ein Ge-

schäft e. wda si w inte-

res;— 5) ein Gewerbe, eine

Wirthschaft geht ein, rze-

mioso, gospodarstwo ustaje,

upada;— 6) das Geld geht

in die Kasse ein
,
pienidze

'wpywaj do kasy.

Eingekauft, e-e Bauern-
gründe , zakupne grunta

chopskie.

Eingesessen ob. ansässig.

Eingestän dniss, przyzna-

nie.

Eingestehen, wyzna, przy-

zna si , das Verbrechen e.
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przyzna si do zbrodni

Eingreifen, in Jds Rechte

e. narusza cudze prawa,

wdziera si w cudze prawa

Eingreifend, e-e Massregel,

rodek dzielny , silny , e-e

Strafe, kara dotkliwa.

Eingriff, in fremdes Eigen

ihum, naruszenie cudzej wa-
snoci.

Einhalt, wstrzymanie , za

trzymanie, zastanowienie, E
thun, tam pooy, prze-

szkodzi.

Einhalten 1) mit der Ans
Zahlung e. zwlóczy, wstrzy

mywa wypat ; — 2) die

Bedingung e. dotrzyma wa
runku, die Frist e. dotrzy-

ma, dopilnowa terminu,

die Frist der Zahlung e. ui

ci si na terminie ; — 3)

den Voranschlag e. trzyma
si budetu, preliminarza.

Einhändigen , dorczy
,

wrczy.
E i n h ä n d i g u n g s s c h e i n

,

dowód dorczenia.

Ein li eben, eine Gebühr, po-

biera, ciga naleyto.
Einhebung v. Einbringung,

pobór , cignienie , odbie-

ranie.

Einheimisch, krajowy, do-

mowy, swojski, tutejszy.

Einheit, jedno.
Einheitlich, jednolity (np.

pastwo).

Einhellig, zgodnie
,
jedno

mylnie
,
jednogonie.

E i n h o 1 e n 1) ein Gutachten,

zasign zdania, wiadomo-

ci ;
— 2) einen Rath e. po-

radzi si; — 3) eine Be-

willigung e. stara si o ze-

zwolenie;— 4) die Stimmen
über etwas e. podda co pod
gosowanie ;

— 5) einen

Flüchtling e. uj zbiega.

Einig, zgodny, e. sein, zga-

dza si , über einen Handel

e. werden, ugodzi si, do-

bi targu.

Einkauf, wkupno , zakupno

.

Einkaufsgeld, wkupne.
Einkerkern, uwizi, osa-

dzi w wizieniu.

Einkerkerung, osadzenie

w wizieniu.

E i n k i n d s c h a f t , zrównanie

dzieci (pod wzgldem dzie-

dziczenia).

Einklagen, sein Recht , do-

chodzi sdownie prawa swe-

go , den zugefügten Schaden

e. poszukiwa sdownie szko-

Einklang, zgodno, im E-e,

zgodnie.

Einkleidung einer Nomie
,

obóczyny.

Einkommen 1 ) in die Kasse,

wpyn do kasy ;
— 2) um

etwas e. prosi o co.

Einkommen sb. przychód,

dochód.

Einkommensteuer, poda-

tek od przychodu, podatek

dochodowy.

E i n k ö mm 1 i n tr ob. Ankomm-
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ling.

Einkünfte, dochód.

Einlagel)u>JV. handl. wkad-
ka, fundusz wkadkowy, ka-

pita woony,— 2) w grach

stawka;— 3) karta hipotecz-

na, np. diese Realität hat eine

bücherliche E. realno ta

ma sw kart hipoteczn,

hat keine E. nie jest znana

w hipotece.

Einlagsbogen 1) listawka
dek ;— 2) arkusz dodatkowy

(np. w podaniach).

Einl a gs schein 1) wiadec-

two wkadkowe (w stówa

rzyszeniu) \
— 2) kartka lo

teryjna.

Einlassen, sich in einen

Streit, wda si w spraw
(litem contestare) ; Einlas-

sung in einen Streit, wda-

Rechtsstreit e. rozpocz
spraw , wprowadzi rzecz

na drog sdow, es ist das

Nöthige einzuleiten, naley
zarzdzi v. przedsiwzi
potrzebne kroki.

Einleitung des Strafver-

fahrens , rozpoczcie , za-

rzdzenie postpowania kar-

nego.

Einliefern, dostawi, wnie,
Geld in die Kasse e. wnie
pienidze do kasy, einen

Verbrecher e. dostawi zbro-

dniarza.

Einlogirung, umieszczenie.

Einlösen, wykupi (np. za-

staw), cign do kasy,

einen Wechsel e. zapaci
weksel.

Einlöser iv Górn. wykupnik
(urzdnik zajmujcy si wy-

nie si w spraw ; sich auf kupem zota lub srebra wy-
ein Geschäft einlassen, wda tworzonego)»

si w interes. Einlösung samt, urzd wy-
Einlaufen 1) nadej, wpy- kupczy.n ;— 2) ein eingelaufener Einlösungsrecht, prawo

Wechsel, weksel nadesany
Einlegen 1) zoy, woy
w co, die Originalien bei

der Inrotulirung der Akten

e. zoy, zaczy pierwo-

pisma przy spisie aktów,

2) die Berufung e. odwoa
si;— 3) Soldaten e. wpro
wadzi zaog.

Einleiten, rozrzdzi , roz

pocz, ein Strafverfahren

e. rozpocz, zarzdzi po-

stpowanie karne , einen

wykupna v. wykupu.
Einlösungsschein, bilet

wykupny, wymienny.
Einmahnen, upomnie si,

eine Schuld gerichtich e. wy-
powiedzie dug sdownie.

Einmaischung, zacier.

Einmengen v. einmischen
,

wmiesza si.

Einmengung v. Einmischung
,

wmieszanie si do czego.

Einmiethen ob. miethen.

Einmiithig, jednomylnie.

10
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E inna h m e 1 )
pobór

,
po-

bieranie podatków ;— 2) do-

chód, przychód;— 3) wzi-
cie, zdobycie (miejsca, twier-

dzy).

Einnahmebuch, ksiga
przychodów.

Einnahmskasse, kasa po-

borowa.

Einnehmer, poborca.

E i n p f a r r e n , do parafii przy-

czy ; der Eingepfarrte
,

parafianin.

Einquartiren, kwaterowa,
wyznaczy lee.

E i n q u a r t i r u n g , kwateru-

nek, danie ley. E-sbillet,

palet kwaterniczy.

Einrathen, doradza.

E i n r a t h e n sb. doradzanie

,

auf E. des Ministeriums
,
po

wysuchaniu rady ministrów,

über E. des Vormundes, na

przedstawienie opiekuna.

Einräumen 1) ein Befug-
niss , da upowanienie , u-

powani; — 2) die Hypo-
thek e. zezwoli na hipotek,

das Recht e. przyzna pra-

wo , die Servitut e. dozwo-
li suebnoci ; — 3) ein

Vorrecht e. odstpi pierw-

szestwa.

Einrechnen, wrachowa
,

wliczy w co.

Einrechnung , wrachowanie,

wliczenie , E. in den Erb-

theil , Avliczenie w sched,
E. in den Pflichttheil ,

po-

liczenie na zachowek.

E

i n r e d e (auf die Klage)
,

obrona , odpór,

inreichung s - Protokoll
,

dziennik podawczy.

in reih en, umieci, zamie-

ci, wliczy, unter die Bur-
ger e. zamieci w rzdzie
obywateli, ins Militär e.

wzi, odda do wojska,

i nr i cht u ng, urzdzenie,

in richtungs stücke,
sprzty.

i n r o 1 1 e n , zapisa na re-

kruta.

inrücken 1) etw. in eine

Zeitung , umieci co w ga-

zecie; — 2) zur Truppe e.

stawi si do szeregu,

inrück u' ng zur Truppe
,

stawienie si do szeregu,

inrückungsgebühr, na-

leyto za umieszczenie w
gazecie.

in sam, osobny, odosobnio-

ny, samotny, e-e Absperung,

areszt samotny,

in schalten ob. Einrücken.

inschär fen, przykaza su-

rowo , mocno zaleci,

inschiffen l) wpyn o-

krtem;— 2) woy na o-

krt (towar) , sich e. wsi
na okrt.

inschiffen sb. adowanie
na okrt.

inschlägig, styczno

,

zwizek majcy, die e-gen
Behörden, waciwe wadze,
e - e Vorschriften

,
przepisy

odnone, odpowiedne.
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Einschleichen, sich in den

Besitz, ivkradac si w posia

danie, es haben sich viele

Missbräuche eingeschlichen
,

wiele si naduy wkrado,
wlizno, wcisno.

Ei n s c h 1 i e s s e 11 1) die Bele-

ge, zaczy dowody;— 2)

eine Stadt e. opasa, obsa-

czy miasto wojskiem, die

Ortschaft ist im Zollgebiete

eingeschlossen , ta wie mie-

ci si w obwodzie cowym.
Einschliesslich v. mit Ein-

schluss, wcznie.
Eins chi u ss, im E., ein-

schlussweise
, w zaczeniu.

Einschränkung* der per-

sönlichen Freiheit
, cienie-

nie v. ograniczenie osobistej

wolnoci, ohne E. bez ogra-

niczenia.

Ein schreib bu eh, ksiga
wpisu, wpisowa.

Einschreib e gel d v. Ein-

schreibgebühr, wpisowe, o-

pata od wpisu.

Einschreiten 1) ämtlich,

z urzdu; — 2) bittlich e.

wnie prob;— 3) für Jdn
e. zastpi kogo wczem, dzia-a w jego imieniu , in einer

Rechtssache e. wmiesza si,

wnij do sporu; — 4) urn

ein Amt, einen Dienst e,

stara si. o urzd, o sub.
Einschwärzen, wkrada

,

przekrada, eine Waare e.

przemyca towar.

E i n $ e hen, wejrze , zagl-

da, die Akten

akta.

przejrze

Einseitig, jednostronny, e-

ger Vertrag, kontrakt jedno-

stronny, e-ge Geschwister,

dzieci przyrodne.

Einsetzen 1) einen Erben,

ustanowi dziedzica , Jdn
zum Aufseher , zum Erben e.

ustanowi kogo dozorc

,

dziedzicem ;
— 2) Jdn wie-

der in sein Eigentimm , in

den vorigen Stand e. przy-

wróci, kogo do wasnoci,
do przeszego stanu; — 3)

den Gläubiger in des Schuld-

ners Güter e. wprowadzi
wierzyciela do majtku du-
nika.

Einsetzung in den vorigen

Stand, restytucya, przywró-

cenie do przeszego stanu.

Einsicht der Originalien
,

przejrzenie pierwopisów v.

oryginaów, wgld w tako-

we, zur allgemeinen E. do

powszechnego przejrzenia

,

gegen Freilassung der Ab-

schrift und E. dozwalajc
przejrze ( akta ) i bra
(z nich) odpisy.

Einsprache v. Einspruch
,

sprzeciwienie si, protesta-

cya, E. erheben , sprzeciwia

si
,
protestowa

, E. bei der

Ehe, tamowanie maestwa.
Einstandsgeld, opata przy

wstpie na urzd
,
przy na-

staniu , opata instalacyjna.

Einstands recht r . Nahe-
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recht, blisko, prawo do

czego z bliskoci krwi lub

innego stosunku prawnego,

sein E. behaupten, verfech-

ten, geltend machen, blis-

kowa si.

Einstellen, für Jdn v. etw.

1) rczy za kogo , za co;

—

2) obstawa za kim , za

czem.

Einstellen 1) zaniecha, die

Voruntersuchung e. zanie-

cha ledztwa;— 2) wstrzy-

ma , zawiesi , das Erschei-

nen einer Druckschrift e.

zawiesi, wstrzyma wyda-
wanie pisma, die Zahlungen

e. wstrzyma, zawiesi za-

pat , nie paci ;— 3) etw.

in die Rechnung e. wpisa co

do rachunku;— 4) sich e.

stawi si.

Einstellung, wstrzymanie,

zawieszenie
;

zaniechanie
,

auf die E. des Erscheinens

einer Druckschrift erkennen,

orzec zawieszenie v. wstrzy-

manie pisma.

Einstellungsbeschluss
uchwaa zaniechania (ledz-

twa).

Einstimmen, zgadza si
przystawa na co.

Einstimmig, jednogonie,
jednomylnie

,
jednozgodnie.

Einstimmigkeit, jedno

mylno, jednozgodno.
Eintheilung, podzia.

Eintrag, ujma, szkoda, krzyw
da, Jdm E. fhun, o szkod

kogo przyprawi, uszczerbek

przynie.
Eintragen 1) wnie, wpisa,

wcign ;
— 2) przynosi

dochód, in die öffentlichen

Bücher e. wpisa, wcign
do ksig hipotecznych, inta-

bulowa, die Rechtssache in

die Rolle, den Register e.

wpisa spraw na wokand,
do rejestru.

Eintragung, wniesienie, wpi-

sanie , wcignienie. E-sge-

bühr, wpisowe.

E i n t r e ffe n 1) in einen Ort,

przyby dokd ; — 2) die

Bedingung ist eingetroffen
,

warunek nadszed, nastpi,

speni si.

Eintreiben, Abgaben, Schul-

den, eine Geldstrafe, ci-
gn , egzekwowa podat-

ki, dugi, kar pienin.
Eintreten 1) in Jds Rechte,

wst-pi w czyje prawa, ins

Amt e. wstpi w urzdowa-
nie , rozpocz zawód urzd-
niczy ;

— 2) die Bedingung

ist eingetreten, warunek nad-

szed, nastpi, speni si;
— 3) er ist in das . . Jahr
eingetreten , rozpocz rok..;

— 4) das Strafverfahren

hat einzutreten, postpowa-

nie karne ma by przedsi-

wzite.

Eintritt, wchód, wstp, przy-

stp, E. der Waaren, wchód
towarów.

Eintrittsgeld, wstpne.
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Einverleiben 1) wcieli;

2) in die öffentlichen Bücher
e. zapisa v. wcign do

ksig hipotecznych, zainta

bulowa, zahipotekowa.

Einverleibung 1) wciele-

nie;— 2) zahipotekowanie

zaintabulowanie.

Einverleibungsclausel
klauzula hipoteczna.

Einverleibungsgebühr
naleyto v. opata od za

intabulowania.

Einvernehmen, przesu-

cha.
Einvernehmen sb. 1) zgo-

dno
,
porozumienie , znie-

sienie si;— 2) przesuchanie,

np. das Justizministerium

hat im E. mit dem Finanz-

min. verordnet , ministerstwo

sprawiedliwoci po zniesieniu

si z ministerstwem skarbu

rozporzdzio, E. der Zeu-

gen, przesuchanie wiadków.
Einverständlich mit Jdm,

w zmowie , w porozumieniu

z kim.

Einverständniss ,
zgoda

porozumienie si.

Einverstehen sich mit

Jdm
,
porozumie si z kim.

Einwanderer , wchodca,
przybysz.

Einwandern
,
przyby do

kraju, przywdrowa.
Einweihung, powicenie.
Einweisen Jdn in ein Amt,

wprowadzi kogo na urzd,
in die Güter, wprowadzi

kogo do dóbr, wwiza w
dobra, intromitowa.

Einwenden, czyni zarzut,

zarzuca komu lub przeciw

czemu.

Einwendung, zarzut, ekscep-

cya.

Einwilligen, zezwoli, przy-

zwoli, przysta na co.

Einwilligung, zezwolenie,

przyzwolenie, przystanie na

co.

Einwirken, auf Jdn , auf
etwas, wpyn na kogo lub

na co.

Einwohner, mieszkaniec.

Einwurf, zarzut. Einwerfen,

zarzuca komu co.

Einzeln, pojedynczo, z oso-

bna, die Vollmacht ist von

jeder e-en Partei zu unter-

schreiben ,
penomocnictwo

podpisane by winno przez

kad z osobna stron. Ins

E-ne eingehen , zapuszcza
si w szczegóy.

Einzelnbestimmung, usta-

nowienie pojedyncze, szcze-

góowe, osobne.

Einzelnhaft, areszt osobny,

odosobniony.

Einzelngericht, sd poje-

dynczy (niekolegialny).

Einziehen l)Jds Vermögen,

zabra na skarb, skonfisko-

wa czyj majtek, eine Ver-

lassenschaft vom Staate als

erblos e. zaj na skarb spa-

dek bezdziedziczny v. opu-

ciay;— 2) cign, Kas-



78 Eis—

E

mji

seanweisungeu e. cign
asygnacye kasowe;— 3) mE
eine Wohnung e. wprowa-
dzi si do mieszkania;— E
4) einen Dieb e. ima, are-

sztowa zodzieja;— 5) Nach- E
richten e. powzi wiado-

moci. |E

Eisenbahn, droga v. kolej

elazna.

Eisenbahn- Betrieb oh. Be-

trieb, E - Unternehmung oh. E
Unternehmung , E - Verkehr

oh. Verkehr.

Eisenbergwerk (Eisen-'\E

bruch), kopalnia elaza.

Eisenerz, ruda elazna.

Eisenhammer, kunica, ha

mernia.

Elenchus, spis, rejestr. Ex- E
pedits - E. elench (arkusz

ekspedycyjny).
^

Eliminirung einer Summe,
wyczenie, wykrelenie su-

my.
Eltern, rodzice.

Elternlos, sierota, sierocy.

Elterntheil, jedno z rodzi-

ców, rodzic lub rodzica.

E 1 u s i o n des Gesetzes
, obej-

cie prawa.

E m ancipati o n , wyswobo
dzenie , usamowolnienie (z E
niewoli, poddastwa); E. aus

der väterlichen Gewalt oh.

Entlassung.

Emballage, opakowanie.

Embargo, ambargo , areszt E
pooony na okrt lub to-

war okrtowy, zamknicie

portu.

m b a r q u e m e n t ob. Ein-

schiffen.

m b a r <\ u i r e n oh. Einschif-

fen.

m b ry o , embryon , zarodek,

zapodek.

merit v. Emeritirter , wy-
suony.
migrant, wychodca, wy-

chodzie, emigrant.

minente Majorität der

Stimmen, przewana wik-
szo gosów.
ra i s s ä r , wysaniec , emisa-

ryusz.

m i s s i o n der Banknoten,

puszczenie w obieg bankno-

tów.

m o 1 u m e n t e , korzyci , e-

molumenta.

mpfang, odebranie, otrzy-

manie, przyjcie ; wRach.

wpyw, percepta; in E. neh-

men, odebra, przyj.
m p fa ng s - Bestätigung, E-
Recepisse, E-Schein, powiad-
czenie odbioru,

mpfang s j ó u r n a 1 , dzien-

nik odbiorczy,

mpfangspost , pozycya

wpywu.
m pfangs Urkunde 1) do-

wód odebrania;— 2) w Bach.

dowód wpywu.
m p fa n g s v o r s c h r e i b u n g
oh. Vorschreibung.

m p fa ng en 1 ) otrzyma, o-

dobra;— 2) przyj; - 3)

poezó, zaj w ci.
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Empfängniss, poczcie.

Empfehlungs- Brief , E-
Schreiben, list polecajcy.

Empfindlicher Nachtheil,

szkoda dotkliwa.

Emphyteusis , okupno,
emfiteuzys.

Emphyteut, okupnik , em-

fiteuta.

Emphyteutischer Vertrag,

kontrakt emfiteutyczny
, o-

kupny.

Em p ö r e n
,
podburza

, roko-

szy, buntowa, rokoszowa.
Empören sich

,
powstawa,

rokoszy si, bunt podnie,
buntowa si.

Empörer, powstaniec, roko-

szanin, buntownik.

Empörung, powstanie, ro-

kosz, zaburzenie.

End- w zoonych kocowy, o-

stateczny, np. E- Ausweis,

wykaz ostateczny, E- Ent-

scheidung , stanowcze roz-

strzygnienie.

Endgiltig, stanowczy.

E n dg i 1 1 i g e r Vergleich , u-

goda stanowcza.

E n d o s s i r e n ob. indossiren.

Endurtheil, wyrok stanow-

czy (w przeciwstawi do Bei-

urtheil wyroku przedstanow-

czego).

Engagement, przyjcie o-

bowizku, suby, zacignie-

nie si (do wojska) , zamó-

wienie.

E n g'a g i r e n
,
przyj kogo

(do obowizku, do suby),

zamówi; sich e. zobowi-
za si, przyj zobowi-
zanie.

Enkel, wnuk, E-in, wnucz-

ka, E-sohn, prawnuk. .

Enrollirt, nowozaciny.
Entäussern, zby, pozby,

sprzeda, sich eines Rechtes

e. pozby si , zrzec si
prawa.

Entäusserung, zrzeczenie

si, pozbycie.

Entbehren, mie v. znosi
niedostatek czego , zbywa
na czem, musie si oby-

wa bez czego.

Entbehrlich, zbyteczny.

Entbehrung, obywanie si
bez czego, niedostatek czego.

Entbinden , Jdn seiner

Pflicht e. uwolni kogo od

obowizku.
E-ntbindung, porodzenie,

rozwizanie. E - skosten ko-

szta poogu.
Entdecken, ein Verbrechen,

wykry zbrodni , ein Ge-

Jieimniss, wyjawi tajemnic.

Entdeckung, odkrycie, wy-
krycie, wyjawienie.

Entehren, zhabi, zniewa-

y, zniesawi, eine weib-

liche Person e. zesromoci,

zhabi, zbezczeci kobiet.

Entehrende Handlung, czyn

habicy.
Entehrungsurtheii, wy-

rok odsdzajcy od czci i

sawy.
Enteignen, Jdn einer Sache,
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wyzu kogo z wasnoci cze-

go, wywaszczy go.

Enterben 1) wPr.cyw. wy-

dziedziczy
;
— 2) w Górn

podgbia.
Enterbung , wydziedzicze-

nie.

Entfallen 1) upa, usta,

np. der Grund der Verord-

nung entfällt, powód v. przy

czyna tego rozporzdzenia

ustaje ;— 2) przypa np.

es entfällt ein Theil auf ihn,

cz przypada na niego,

die entfallenden Interessen

odsetki przypadajce t.j.ju

nalene.

Entfernen, oddali, usun.
Entfernt, odlegy.

Entfernung 1) oddalenie,

usunicie, np. vom Amte, od

urzdu;— 2) E. (Distanz),

odlego.
Entfesseln, zdj wizy,

e-lt, wyuzdany, rozkiezany,

rozpasany.

Entfliehen, uciec, uj, wy-
mkn si, vor der Strafe

e. unikn kary ucieczk.

Entfliehung, ucieczka.

Entfremden, odstrczy ob.

t. entwenden.

Entführen 1) (mit Gewalt)

porwa, wykra;— 2) (mit

List) uwie.
Entführer, uwodziciel, wy-

kradca.

Entführte, uwiedziona, wy-
kradziona (osoba).

Entführung , uwiedzenie,

porwanie, wykradzenie.

Entgang des Gewinnes, u-

bytek, utrata zysku; e-gener

Gewinn , ubyy , stracony

zysk.

Entgegen, przeciwko, prze-

ciwnie, np. dem Gesetze e.

handeln, postpowa, dzia-

a przeciwko ustawie, e. sein,

by przeciwnym
,
przeciwi

si komu lub czemu. Erset-

zen, e-stellen, stawia, wno-

si co naprzeciw czemu, dem
klägerischen Begehren die

Einwendung der Verjährung

e-stellen, zasania si prze-

dawnieniem przeciwko da-
daniu powoda; im e-gesetz-

ten Falle , w razie przeciw-

nym. E-nehmen eine Bitt-

schrift, przyj prob. E-
sehen der Ei ledigung, ocze-

kiwa zaatwienia. E-stehen,

by na przeszkodzie, na za-

wadzie.

E n tg e g n u'n g ob. Erwiderung.

Entgehen, der Strafe, uj,
unikn kary , heimlich e.

uj potajemnie.

Entgelt, odpata, ohne E.

bezpatnie, darmo, bez wy-
nagrodzenia.

Entgeltlich, odpatnie, za

wynagrodzeniem , e-er Ver-

trag, kontrakt odpatny, pod

tytuem obciajcym.
Enthalten 1) zawiera, za-

myka w sobie, mieci w
sobie , e. sein , mieci si,

zawiera si, by zawartem
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w czem, np. diese Summe ist

schon in der früheren e.

suma ta mieci si ju w
poprzedniej •,— 2) sich e.

wstrzyma si od czego, u-

nika czego , sich des Um-
ganges mit Jdm e. unika
obcowania z kim.

Enthaltung ,
wstrzymanie

si od czego.

Entheben, uwolni, Jdn ei

ner Arbeit , eines Amtes e.

uwolni kogo od roboty, od-

dali od urzdu.
Enthebungs- Urkunde

,
pi-

smo uwolnienia od suby,
dymissya.

Entheiligung, zgwacenie,

zniewaenie (wita).

E n t i e n v. Entitäten ob. Grund-

buchskörper.

Entkommen ujsc

aus dem Gefängnisse e. u-

ciec z wizienia, dem Ge-

fängnisse e. uj wizie-

nia t. j. uchroni si od

wizienia przez ucieczk.

Entkräften, zwtli, pozba-

wi mocy, der Verdachts-

grund ist e-et worden
,

po-

dejrzenie zwtlonem zostao

v. upado.
Entkräftigung, zwtlenie,

pozbawienie mocy.

Entkräftigungsgrund, o-

kolicznoó zwtlajca (po-

szlaki, dowody).

Entlassen 1) uwolni, wy-
puci na wolno;— 2) ein

Kind aus der väterlichen Ge

wolt e. usamowolni;— 3)

Jdn des Dienstes e. odpra-

wi , usun, oddali kogo

ze suby.
Entlas schein, wiadectwo

uwolnienia.

Entlassung vom Amte, usu-

nicie, oddalenie od urzdu,

zoenie z urzdu.

Entlasten, uwolni od ci-

aru.

Entlastung, uwolnienie od

ciarów y
oczyszczenie od

zarzutu.

Entlastungscapital ob.

Entschädigungskapital.

Entlastungsgrund, oko-

liczno oczyszczajca, unie-

winniajca.

Entlastungsschriften, pi-

sma oczyszczajce, uniewin-

niajce.

Entlastungszeuge, wia-
dek za obwinionym v. unie-

winniajcy.

Entledigen 1) uwolni od

czego np. sich seiner Schul-

den e. uwolni si od du-
gów t. j. popaci je;— 2)

dopeni, wykona np. sich

eines Auftrages, einer Pflicht,

einer Verbindlichkeit e. do-

peni zlecenia, powinnoci,

zobowizania si , sich des

Versprechens e. wywiza si
z przyrzeczenia ;— 3) zaa-

twi np. sich seiner Geschäf-

te e. zaatwi swe interesa.

Entlehnen, zapoyczy si,

wzi od kogo tytuem po-

i



82 Ent— Ent

yczki.

Entlehn er
, zapoyczajcy,

zacigajcy poyczk.
Entleiben, ycie odebra.

Entleihen, Entleiher ob. ent-

lehnen, Entlehner.

Entlohnen (remuneriren),

wynagrodzi za co, zapaci.
Entlohnung, zapata , wy-

nagrodzenie.

Entmannter, rzezaniec, trze-

bieniec.

Entnehmen, powzi wia-

domo, wyrozumie np. man
kann daraus e. z tego si
okazuje, daraus kann ent-

nommen werden, ztd mona
wnosi.

Entrepreneur ob. Unter

nehmer.

E n t r e p r i s e ob. Unterneh-

mung.

Entrichten , eine Steuer,

eine Summe, Zinsen, zapa-

ci podatek, sum, odsetki,

uici si z opaty, opaci.
Entsagen, zrzec si.

Entsagung, zrzeczenie si.

Entschädigen , wynagro-

dzi, odszkodowa, nagro-

dzi szkod.
Entschädigung, wynagro-

dzenie, odszkodowanie , na-

grodzenie szkody.

Entschädigungs- Ausmitt-

lung , wyrachowanie wyna-
grodzenia.

Entschädigungs - Bürge
,

porczyciel wynagrodzenia.

Entschädigungs- Capital

,

kapita wynagrodzenia (in

demnizacyjny).

Entschädigungs- Pauscha
le , wynagrodzenie rycza-

towe.

Entschädigungs - Rente ,

dochód z wynagrodzenia (in-

demnizacyi).

Entschädigungs- Verhand-

lung, rozprawa w przedmio-

cie wynagrodzenia.

Entscheiden 1) rozstrzyg-

n, rozwiza, rozsdzi
spór;— 2) postanowi, hier-

über e-t das Gericht, w tym
przedmiocie albo o tem sta-

nowi sd, sich für etwas e.

zdecydowa si na co.

Entscheidend, rozstrzyga-

jcy, stanowczy, e-e Stim-

me, gos stanowczy, e-e Um-
stände, okolicznoci stanow-

cze, rozstrzygajce.

Entscheidung, rozstrzyg-

nienie, rozsdzenie, wyrok,

decyzya, rozstrzyg, rozwi-
zek.

Entscheid u ngsgriinde
,

motywa, powody, zasady wy-
roku, decyzyi.

Entschieden 1) stanowczo,

pewno , niewtpliwie ;
— 2)

e-e Streitsache, sprawa os-
dzona.

Entschlagen, sich eines Ge-

genstandes e. pozby si, u-

wolni si. od czego, sich ei-

nes Zeugnisses e. wyczy
si od zeznawania, od wia-
dectwa.
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En t Schliessung, allerhöch-

ste, najwysze postanowienie.

Entschluss, postanowienie,

einen E. fassen
,
powzi

myl, postanowi, man kann
zu keinem E-e gelangen, nie

mona si zdecydowa.
Entschuldigen , uniewin

nia, tumaczy, usprawie

dliwia z czego, sich e. tu-

maczy si, usprawiedliwia

z czego, sich mit Unkennt-

niss des Gesetzes e. zasa-

nia si niewiadomoci u-

stawy.

Entschuldigung, wymów-
ka, usprawiedliwienie, E. des

Ausbleibens, usprawiedliwie-

nie niestawiennictwa.

Entschuldigungsgrund
,

przyczyna v. zasada uspra-

wiedliwienia v. uniewinnie-

nia.

Entsetzen 1) Jdn des Am-
tes e. zoy, oddali kogo
z urzdu;— 2) eine Festung

e. da odsiecz.

Entsetzung, oddalenie, usu-

nicie (od urzdu).

Entsiegeln, odpiecztowa.
Entsiegelung, odpieczto-

wanie.

Entsprechen 1) odpowia-

da , by odpowiednem;—
2) dem Ansuchen e. zado-

sy uczyni daniu.
Entsprechend, odpowiedny,

stosowny.

Entsprechung, in E. des

Ansuchens
, w zadosyuczy-

nieniu daniu, w przychy-

leniu si do dania, czy-

nic zadosy daniu, przy-

chylajc si do dania.
Entspriessen 1) wyrasta

(o latorolach);— 2) wypy-
wa z czego;— 3) pochodzi,

(np. z rodu jakiego).

Entspringen 1) aus dem
Gefängnisse e. uj , uciec

z wizienia;— 2) aus einem

alten Geschlechte e. pocho-

dzi z dawnego rodu. Dar-
aus entspringt, z td wy-
nika.

Entstehen 1) powsta, bra
pocztek, wszcz si;— 2)

wynika , der daraus e • de

Schaden, szkoda z td wy-
nika.

Entstellen, przeinaczy,

przekrci, wykrzywi, w fa-

szywem wietle przedstawi.

Jdn durch Misshandlungen

e. zeszpeci kogo przez po-

bicie.

Entvölkern, wyludni.
E n tw a ffn e n , rozbroi.

Entwässern, osuszy.

Entwässerungsanlagen
,

zakady osuszenia.

Entwässerungsstollen ob.

Erbstollen.

Entweichen 1) uj, um-
kn, zbiedz;— 2) unikn
np. niebezpieczestwa.

Entweich u ng, ucieczka.

Entweichungsversuch
,

usiowanie ucieczki.

Entweihen w Pr. ko. 1
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zdj powiecenie (z kogo

lub z czego);— 2) profano

. wa , skazi wito miej

sca.

Entweihung 1) zdjcie po

wicenia;— 2) profanowa

nie, skaenie.

Entwenden, usun, zem-

ku co, ukra.
Entwendung, usunicie

skradzenie.

Entwerfen 1) ukada v. pro-

jektowa np. mow, plan;—
2) spisa, zanotowa. Das
Gericht soll die Fragen an
die Zeugen selbst e. sd wi

nien sam uoy pytania dla

wiadków.
Entwerthen, odj warto,

zbezceni , zum Theile e.

zmniejszy warto.
Entwurf, 1) projekt, plan

np. budowli;— 2) pomys,
zarys.

Entziehen 1) Jdm etwas e.

zabra, usun, odj komu
co;— 2) sich der Gerech-

tigkeit e. ukrywa si przed

dochodzeniem sadowem, uni-

ka wymiaru sprawiedliwo

ci.

Entziffern , odczyta (nie-

czytelne lub tajemnicze pi

smo). Einen Betrag e. obli-

czy, wyrachowa kwot.
Entzündbar, zapalny.

Entzündbarkeit , zapal

no.
Entzünden, zapala.

Entzündlich, zapalny.

Entzündung, zapalenie.

Epidemie, zaraza , choroba

panujca, epidemia.

Equipage 1) ekwipa
,
po-

wóz z komi;— 2) w Wojsk.

bagae, przybory, obogi;

—

3) w Maryn, suba i onie-
rze okrtowi, czelad okr-
towa.

Equivalent ob. Äquivalent.

Erachten, uwaa, poczyty-

wa np. der Umstand wird

für überflüssig e-t, okolicz-

no ta uwaa, poczytuje si
za zbyteczn.

Erachten sb. nach meinem
E. v. meines E-s, podug
mego zdania, mniemania.

Erb (w zoonych znaczy cz-
sto) dziedziczny.

Erbadel, szlachectwo, szlach-

ta dziedziczna.

Erbberechtigter, majcy
prawo do spadku.

Erbe, dziedzic, spadkobierca.

Erbe (Erbschaft) dziedzic-

two, spadek.

Er beigen, dziedziczny.

Erbeinsetzung, ustanowie-

nie dziedzica.

Erben, dziedziczy, bra spa-

dek.

Erbfähig, mogcy dziedzi-

czy, zdolny do dziedzicze-

nia.

Erbfolge, nastpstwo (dzie-

dziczenia), sukcessya, er hat

sich nach der gesetzlichen

E. erbserklärt, zgosi si do

spadku, przyj spadek we-
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dug prawnego nastpstwa.

Erbfolger, sukcessor.

Erb genösse, spóldziedzic,

spósukcessor.

Erbgerechtigkeit ob. Erb-

recht.

Erbgrund, rola, grunt dzie-

dziczny.

Erbgut, dziedzictwo, maj-
tek dziedziczny, dziedzina.

Erbieten, sich zu schwören

e. owiadczy gotowo do

przysigi.

Erblasser, spadkodawca.

Erblos, (o osobach) bez dzie-

dziców, bezdzietny, bezpo-

tomny, (o rzeczach) bezdzie-

dziczny, opuciay, e-es Gut,

majtno opuciaa, puci-

zna, kaduk.

Erblosigkeit, bezdziedzicz-

no.
^Erbmasse, masa spadkowa.

Erb Ordnung, porzdek dzie-

dziczenia.

Erbpacht, dzierawa wie-

czysta.

Erbpächter, dzierawca wie-

czysty.

Erbpachtzins, czynsz dzier-

awno-wieczysty.

Erbrechen, eine Thür, wy-
ama drzwi, ein Siegel e.

oderwa, naruszy piecz.
Erbrecht, prawo dziedzicze-

nia, prawo spadkowe (nau-

ka lub przepisy o spadkach).

E r b s a cli e , rzecz spadkowa.

Erbsanfall, otwarcie spadku.

Erbsannahme ob. Erbser-

Wdrung.

Erbsan tretung, objcie

spadku.

Erbschaft, dziedzictwo, spa-

dek.

Erbschaftsannahme ob.

Erbsannahme.

Erbschaftsantheil, sche-

da, cz spadku.

Erbschafts - Ausschlagung

v. Ablehnung, zrzeczenie si
spadku.

Erbschafts- Gläubiger, wie-

rzyciel spadku. (Inne zoo-
ne ob. pod Erbs-).

Erbseinantwortung ob.

Einantwortung.

Erbs erki ärung, owiadcze-

nie przyjcia spadku, przy-

jcie spadku.

Erbsinteressent, uczest-

nik spadku.

Erbsteuer, podatek spad-

kowy.
Erbstollen , sztolnia cie-

kowa, take powietrzna.

Erbtheil, scheda dziedzicz-

na, cz spadku.

Erbtheilung, podzia, dzia

dziedzictwa, spadku.

E rb t h um , dziedzictwo, dzie-

dzina, ojcowizna, macierzy -

zna.

Erb vertrag, umowa dzie-

dziczenia.

Erb z ins, czynsz wieczysty.

Erbzinsgut, posiado wie-

czysto-czynszowa.

Erbzinsmann, czynszownik

wieczysty.
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Erbzins vertrag, kontrakt

wieczysto-czynszowy.

Erdfest, osadzony w ziemi,

erd- , nagel - und nietfest
,

trwale osadzony.

Erdichten, wymyli, zmy-
li.

Erection ob. Gründung
,

Stift.

E r e i g n i s s , wydarzenie, zda-

rzenie, wypadek.
Ererben, odziedziczy, dzie-

dzictwem v. spadkiem na-

by.
Erfahrung, dowiadczenie

inE. bringen, dowiedzie si.

Erfindung, wynalezienie

wynajdowanie , wanalazek.

E r f 1 i e s s e n , ein Urtheil ist

erßossen, zapad wyrok, eine

Verordnung ist erflossen, roz-

porzdzenie wydane zostao,

wyszo.
Erfolg, skutek , wypadek

,

wyniko, nastpno, po-

wodzenie, np. mit gutem E.

z dobrym skutkiem, ohne E.

bez skutku , bezskuteczny,

für den E. verantwortlich

sein, by odpowiedzialnym

za skutek, za nastpnoci.
Erfolgen 1) nastpi, wyj

ob. ergehen ; — 2) tyle co

ausfolgen, wyda.
Erfolglassung ob. Ausfol-

gung.

Erfolglos, bez skutku, bez-

skutecznie.

Erfordern, wymaga, po-

trzebowa, np. die Sache er-

fordert viel Umsicht, rzeo.7,

ta wymaga wielkiej ogldno-
ci, es erfordert viel Vor-

sicht, potrzeba wielkiej prze-

zornoci.

Erforderlich, wymagany,
potrzebny, stosowny, np. die

e - en Fähigkeiten besitzen ,

potrzebn zdolno posiada,

e-e Förmlichkeiten, wyma-
gane, potrzebne formalnoci,

e-e Massregeln treffen, chwy-

ci si stosownych rodków,
przedsiwzi stosowne kro-

ki, zarzdzie co z porzdku
rzeczy wypada.

Erforderniss 1) potrzeba

(to co jest do czego potrzeb-

ne) ;— 2) warunek, wymóg,
nach E. der Umstände, we-

dug okolicznoci, jak oko-

licznoci wymagaj , wedug
wymagania okolicznoci, die

E-e eines Vertrags, warun-

ki v. wymogi kontraktu

,

eine Frist nach E. der Ar-

beit bestimmen, wyznaczy
termin, jakiego robota wy-
maga.

Erforschen, wybada, wy-
ledzi, wywiedzie si, po-

szukiwa, np. eine gestoh-

lene Sache e. wyledzi rzecz

skradzion.

Erfüllung, wypenienie, wy-

konanie, dopenienie, spe-

nienie, E. eines Auftrags,

wykonanie polecenia , E. ei-

ner Bedingung , wykonanie,

dopenienie warunku, E. ei-
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nes Versprechens, dotrzyma-

nie przyrzeczenia, E. eines

Wunsches , spenienie y-
czenia, in E. gehen, spe-

ni si, zici si, spraw-

dzi si.

Erfüllungseid, przysiga
(dowód) uzupeniajca.

Ergänzen, uzupeni, przy-

da (co) , zastpi czem

,

eine Untersuchung e. ledz-

two uzupeni, die Klage e.

uzupeni skarg
,
przyda

co do niej , den Abgang e.

ubytek zastpi, e-de Ver-

fügungen , rozporzdzenia u-

zupeniajce , dodatkowe.

Ergänzung, uzupenienie

,

dopenienie, zastpienie, E.

eines Beweises , uzupenie-

nie dowodu.

Ergänz u n gs- Bestimmung
,

przepis uzupeniajcy , do-

datkowy.

Ergänzung seid, przysiga

(dowód) uzupeniajca.

Ergänzungsrichter, s
dzia uzupeniajcy komplet

Ergänzungsstempel, st-

pel dodatkowy.

Ergänzungswahl , wybór
dodatkowy, uzupeniajcy.

Ergebniss, skutek , wyni-

ko, wypadek.
Ergehen, by wydanym, za-

pa , das Urtheil ist ergan-

gen, wyrok zosta wydanym,
zapad, eine Vorladung, Auf-

forderung e. lassen, wyda
wezwanie , rozkaz , es ergeht

eine Bitte an Jdn, wnosi

si proba do kogo.

Ergreifen 1) schwyta, za-

pa, zabra, przej;— 2)

wzi si do czego, chwy-

ci si czego; np. Jdn auf
der Flucht e. schwyta ko-

go podczas ucieczki; Jdn
auf frischer That e. zapa
kogo na gorcym uczynku;

den Besitz e. obj posiada-

nie; die Flucht e. zbiedz,

uciec ; eine Gelegenheit e.

chwyta sposobno, korzy-

sta ze sposobnoci; Partei

e. wzi czyj stron, uj
si za kim; einen Rath e.

chwyci si jakiej rady, i
za rad; — 3) den Rekurs
e. zaoy rekurs ;— 4) das

Wort e. zabra gos.

Ergreifer, chwytacz, imacz.

Ergreife rsantheil, nagro-

da donosiciela.

Erhalten, otrzyma, utrzy-

ma, odebra, dosta, osi-

gn, np. die Familie e. u-

trzyma rodzin , eine Waa-
re e. dosta, otrzyma to-

war, ein Amt e. dosta, o-

trzyma posad , urzd, eine

Antwort e. odebra, otrzy-

ma odpowied, Jdm das

Leben e. zachowa komu y-
cie, der Kläger erhält das

Wort, skarcy ma gos, in

der Ausübung eines Rechtes

e. werden, by utrzymanym,
pozosta

, utrzyma si w u-

ywaniu prawa , sich durch
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Kredit e. sta kredytem.

Erhaltungskost en, kosz

ta utrzymania.

E rli arten, stwierdzi
,

po

prze, mit Gründen, mit ei-

nem. Eide e. dowodami, przy-

sig stwierdzi, poprze.

Erheben 1) podnosi, wyno-

si, wznosi, inden Adelstand

e. podnie do stanu szlachec-

kiego ;
— 2) Ansprüche e

roci pretensye, prawo;—
3) ein Kapital e. podnie
kapita , Klagen e. podnie
skargi, narzekania;— 4) ei-

nen Protest e. zaoy (spi-

sa) protest;— 5) Steuern,

Zölle e. pobiera podatki,

co ;— 6) statistische Daten

e. zbiera dane (data) sta-

tystyczne ;
— 7) den Thatbe-

stand e. ustanawia istot

czynu, dochodzi istoty czy-

nu, sprawdza jako czy-

nu; — 8) den Werth einer

Sache e. dochodzi wartoci

rzeczy.

Erheblich, stanowczy, wa-

ny t. j. na uwag zasugu-

jcy, gruntowny znaczny,

nichts e-es anführen, nic

stanowczego nie przywodzi,
ein e-er Umstand, okolicz-

no stanowcza.

Erheblichkeit der Gründe,

stanowczo , wano po-

wodów.

E r li e b U n g ob. Erheben.

Erheiraten, otrzyma przez

oenienie , wzi za on

(w posagu). E-tete Sachen,

przyenek , wniosek onin
(wszystko co ona -wnosi).

Erheischen ob. erfordern.

Erhöhen, podwyszy, pod-

nie, np. budynek, pac,
podatek i t. p.

Erholen, sich an einer Per-

son v. Sache, powetowa
strat na kim , lub na czem,

sich Roths bei Jdm e. rady

czyjej zasign, radzi sie

kogo.

Erinnern, przypomnie

,

wspomnie o czem , natra-

ci, Jdn an seine Pflicht e.

przypomnie komu powin-

no, den Schudner e. ob.

mahnen.

Er Tunern nb. seines Wissens

und E-s, wedug wiedzy

i pamici.

Erinnerung, in E. bringen,

przypomnie co.

Erkaufen 1) etw. kupi co;

— 2) Jdn e. przekupi kogo.

Erkennen 1) seine Schrift,

uzna pismo za swoje, Jdn

für schuldig e. uzna kogo

winnym ;— 2) auf den Eid
e. dopuci przysig wyro-

kiem ;
— 3) über etw. e. wy-

rokowa, orzec o czem; für
v. zu Recht e. orzec, posta-

nowi.
E rk c n n t n i s s , wyrok , orze-

czenie.

Erkenntnissrichter, s-
dzia rozpoznajcy.

E r k e n n t n i s s v e r f a h r e n

,
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postpowanie rozpoznawcze.

Erklären 1) ein Gesetz, ob-

jani, tumaczy ustaw;

—

2) für grossjährig e. uzna
penoletnim-,— 3) zum Nach-

folger e. ustanowi, miano-

wa swoim nastpc;— 4)

seinen Willen e. owiadczy
swoj wol, sich für oder

gegen etw. e. owiadczy si

za czem lub przeciw czemu,

sich über etw. e. owiadczy
si wzgldem czego.

Erklärung, owiadczenie,

deklaracya, objanienie, wy
tumaczenie, E. des letzten

Willens, rozporzdzenie o-

statniej woli. Waaren - E.

deklaracya towarów.

Erkundigen, sich, dowia

dywa v. wywiadywa si

o co u kogo.

Erkundigung, dowiadywa
nie, wywiadywanie si, E-en

einziehen , v. einholen, zasi-

gn wiadomoci.

Erlag der Caution ,
zoenie

rkojmi.

Erlagsgebühr, skadowe
depozytowe.

Erlagschein, powiadcz
nie zoenia.

Erl as s 1) reskrypt, rozpo-

rzdzenie ;
— 2) E. der Ab-

gaben, Schuld, Strafe, u-

wolnienie od podatków, du-

gu , kary v. darowanie tako-

wych , E. von der Schuld
,cz dugu darowana v. od-

stpiona.

Erlassen 1) eine Verord-

nung , wyda rozporzdze-

nie;— 2) Jdm den Eid e.

uwolni kogo od przysigi;
— 3) die Schuld, die Strafe

e. darowa dug, kar.
Erlassung einer Verordnung,

wydanie rozporzdzenia.

Erlauben, pozwoli, zezwo-

li.

Erlaubniss, pozwolenie, ze-

zwolenie.

Erlaubt, dozwolony, godziwy.

Erläuterung, wyjanienie,

objanienie (ustawy, rachun-

ku).

Erledigen, einen Bericht ,

ein Gesuch , zaatwi raport,

prob, ein e-tes Amt, eine

e-te Stelle, opróniony urzd,
opróniona posada.

Erledigung, hiemit erhalt

der Bericht seine E. przez

to zaatwionym zostaje ra-

port , in E. w zaatwieniu.

Erlegen, eine Geldsumme zu

Gerichtshänden, zoy wsa-
dzie kwot pienin, eine

Abgabe e. zoy t. j. za-

paci podatek.

Erleger ob. Hinterleger.

Erleichtern, uly, uatwi,
e-de Bedingungen, zwolnio-

ne , lejsze , dogodniejsze

warunki.

Erleichterung, ulenie, u-

atwienie.

Erleiden, ponie, dozna,
uledz czemu, einen Scha-

den e. ponie szkod, do-

12
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zna szkody, ein erlittener

Schaden, poniesiona szkoda,

das Gesetz erlitt viele Ver-

änderungen , ustawa ulega
wielu zmianom.

Erliegen, die Urkunden e.

beim Gerichte , dokumenta
znajduj si w sdzie , die

beim Gerichte e-den Gelder,

pienidze zoone w sdzie.

Erlös, kwota ze sprzeday
otrzymana.

Erlöschen, zgasn
?
wyga-

sn, upa, usta, umorzy
si , das Recht erlischt, pra-

wo ganie , ustaje , upada,

die Strafe, das Verbrechen

erlischt, kara, zbrodnia u-

marza si, ein erloschenes

Geschlecht, Recht, wygase
plemi, prawo.

Er lösch ung, wyganienie,

ustanie , umorzenie , E. des

Pfandrechtes, der väterlichen

Gewalt, ustanie prawa za-

stawu , wadzy ojcowskiej

,

E. des Rechtes, ustanie, wy-
ganienie prawa, E. der Stra-

fe, des Verbrechens, umo-
rzenie kary, zbrodni.

Erlöschungsart, sposób

zniesienia , wyganienia , u-

morzenia.

Ermächtigen, upenomoc-
ni, umocowa, upowani.

Ermahnen 1) upomina, na-

pomnie;— 2) zu etwas e.

zachci do czego ;— 3) zur

Ordnung e. wezwa do po-

rzdku.

Ermangeln 1) brakowa, nie

dostawa, zbywa na czem;
— 2) omieszka, zaniedba,

man wird nicht e. Genüge
zu leisten, nie omieszka, nie

zaniedba si zadosy uczy-

ni.

Ermangelung, brak, nie-

dostatek, in E. pfandbarer
Gegenstände, w braku przed-

miotów zajmowalnych , ule-

gajcych zajciu.

Ermässigen, umiarkowa

,

zmniejszy (koszta proceso-

we), moderowa.
Ermässigung, umiarkowa-

nie, zmniejszenie, zmodero-

wanie.

Ermessen, sdzi, mniema,
uwaa, wnioskowa, domy-
li si , daraus ist leicht

zu e. z tego atwo wyrozu-

mie, domyli si.

Ermessen sb. nach dem E.

des Richters, wedug zdania,

ocenienia sdziego, nach bil-

ligem E, wedug susznoci.

Ermitteln ob. ausmitteln.

Ermittlung 1) dochodzenie,

wykrycie (np. majtku);—
2) oznaczenie (szkody, ceny).

Ernennen, mianowa (s-

dziego, urzdnika), ustano-

wi kogo czem.

E rnennung, mianowanie.

Ernennungsdekret, nomi-

nacya, dekret zamianowania.

Ernennungsrecht, prawo

mianowania na urzdy.
Erneuern, odnowi

,
pono-
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wic , wznowi , der Bestand-

vertrag ist stillschiveigend

e-t worden , kontrakt dzier

awy v. najmu zosta do

mylnie v. domniemalnie

wznowiony.

Erneuerung, odnowienie.

Erneuerungswahlen, no-

we wybory.

Ernst sb. 1) powaga, prawda,

szczero , rzeczywisto ;—

2) surowo (w postpowa
niu) , im E. , ernsthaft , do

prawdy, szczerze, der Wille

des Erblassers muss mit E.

erklärt werden, wola spad

kodawcy owiadczona by
powinna szczerze (na praw-

dc)-

Ernstlich, prawdziwie, istot-

nie, powanie.
Erö ffn en 1) otworzy , wy-

nurzy, objawi, oznajmi,

ogosi; — 2) zagai, np.

einen Beschluss e. oznajmi
uchwa, die Berathxingen

,

Unterhandlungen e. rozpo-

cz narady , ukady , den

Konkurs e. ogosi konkurs,

den Landtag , die Sitzung e.

zagai sejm
,
posiedzenie.

Eröffnung 1) otwarcie np.

listu — 2) objawienie, oznaj-

mienie, wyjawienie, wynu-
rzenie np. zdania;— 3) o-

goszenie np. testamentu;

—

4) zagajenie np. posiedzenia.

Erörtern, roztrzsa , roz-

biera, rozpoznawa.
Erörterung, roztrzsanie,

rozbieranie , rozpoznawanie.

Erpressen , wymódz na kim,

wymusi, wycisn (pieni-

dze).

Erpressung, wymuszenie

,

zdzierstwo.

Erproben, dowiadczy, wy-
próbowa , erprobte Fähig-

keit , udowodniona zdolno,
erprobte Gesinnung, dowiad-
czony sposób mylenia.

Erregen l) wznieca , einen

Aufruhr e. wznieci rozruch;

— 2) wszcz t
einen Streit

e. wszcz spór.

Erreichen, dopi, dosi-

gn, dosta si (gdzie, do-

kd), osign, ein Alter

von ... Jahren e. doj do lat

(doy pewnego wieku), sei-

nen Zweck e. dopi swego

celu, osign cel.

Errichten 1) ustanawia, za-

oy, utworzy, zaprowa-

dzi, ein Comite, einen Ver-

ein e. ustanowi, zawiza
komitet, stowarzyszenie, to-

warzystwo, eine Sparkasse

e. zaprowadzi , utworzy
kas oszczdnoci;— 2) spi-

sa , sporzdzi , zdziaa

,

eine Urkunde, einen Vertrag

e. spisa dokument, kontrakt.

Ersatz 1) wynagrodzenie, E.
eines Schadens, wynagrodze-

nie v. zwrot szkody, odszko-

dowanie , diesem Beamten
fallen aus Anlass seiner

Dienstleistung viele Ersätze

zur Last, od urzdnika przy-
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pada wiele zwrotów z tytuu

jego urzdowania;— 2) do-

penienie , uzupenienie, za-

stpienie, E. eines Abgan-

ges, dopenienie ubytku , E,

einer abgegangenen Mann-
schaft, zastpienie, uzupe-
nienie ubytku w wojsku.

Ersatzmann, zastpca.

Ersatz rec b t, prawo do wy
nagrodzenia, odszkodowania

Ersatzrichter, zastpca s-

dziego.

Erscheinen 1) stawi si,

vor Gericht, bei der Tag
Satzung e. stawi si w s-
dzie , na terminie ;— 2) wy-
da, das Gesetz ist erschienen

ustawa zostaa wydan;—
3) wyj na widok, ukaza
si, das Werk wird bald e

dzieo wkrótce wyjdzie.

Erscheinen sb. vor Gericht,

stawiennictwo , stawienie si.

w sdzie.

Erschleichen, wyudzi co

np. eine Erbschaft, spadek.

Ersitzen, zasiedzie, ein

Recht e. prawo zasiedzie

dugiem posiadaniem zaswo
i, ersessenes Recht, prawo
zasiedzeniem nabyte.

Ersitzung, zasiedzenie, die

E. ist eine besondere Art

der Erwerbung von Rechten,

zasiedzenie jest szczególnym

sposobem nabywania praw.

Ersitzungszeit, czas po-

trzebny do zasiedzenia.

Erst, najprzód, pierwej, do

piero, der ersterwähnte Um-
stand , wyej wspomniona

okoliczno , die Streitgenos-

sen sind bei demjenigen Ge-

richte zu belangen, ivelchem

der in der Klage ersibenann-

te Beklagte untersteht, spól-

ników sporu naley pozwa
przed ten sd, któremu pod-

lega pozwany w skardze naj-

pierwej wymieniony.

Erste, pierwszy, der e. Rich-

ter , sdzia pierwszej instan-

cji-

Erstrichterlich, dotycz-

cy pierwszej instancyi , e-es

Urtheil , wyrok pierwszej in-

stancyi.

Erstatten 1 ) zwróci , die

Kosten, den Schaden, das

Verlorne e. zwróci komu
koszta, wynagrodzi szkod,

strat ;— 2) einen Bericht e.

zda , zoy raport , einen

Vortrag e. zrobi przedsta-

wienie
y
zda spraw.

Erstehen, eine Sache bei der

lAcitation, naby, kupi na

licytacyi (jako najwicej da-

jcy).

Ers teh er, nabywca na licy-

tacyi.

Erstehungspreis, cena wy -

licytowana, cena nabycia na

licytacyi

.

Erstgeborner, pierworodny.

Erstgeburt, pierworód, pier-

wszy poród.

Erstgeburtsrecht, pierwo-

rodztwo, pierworodziny, pier-
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worodno.
Erstrecken 1) przeduy

eine Frist e. przeduy, od

roczy termin ;— 2) rozci

ga si , das Gesetz erstreckt

sich über das ganze Land
ustawa rozciga si na cay
kraj v. obowizuje w caym
kraju.

Ersuchen, wzywa uprzej

mie.

Ersuchschreiben, odezwa.

Ertappen, zdyba
,
przydy-

ba , zapa , Jdn auf der

Tliat e. schwyci, zapa
kogo na uczynku.

Ertheilen, 1) udziela, da,
nada, einen Titel, eine Wür-
de e. nada tytu, godno;

—

2) einen Befehl e. wyda
rozkaz;— 3) eine Frist e.

wyznaczy termin.

Ertrag, plon, dochód, przy-

chód, pobór, prowent, in-

trata.

Ertragsanschlag, wykaz,
obliczenie, ocenienie docho-

dów.

Ertrags fähig, przynoszcy
dochód.

Ertragszweig, ga przy-

chodu.

Erträgniss ob. Ertrag.

Erwachsen 1) nabywa, wy-
nika, pochodzi, dem Klä-

ger erwächst das Recht, po-

wód nabywa prawo, ein e-er

Schaden, wynika szkoda;

—

2) in Rechtskraft e. przej
w prawomocno, sta si

prawomocnem.
Erwägen, rozwaa, zwaa,
uwaa, roztrzsa.

Erwägung, in, zwaywszy,
in Erwägung ziehen v. neh-

men, wzi na rozwag.
Erwarten, czeka na co, o-

czekiwa , spodziewa si
czego.

Erwählen, wybra, obra ko-

go lub co.

Erweisen 1) udowodni, wy-
kaza , dowie , dowodzi

,

etwas mit dem Eide, durch

Zeugen e. dowodzi przy-

sig, wiadkami, das wird

sich e. to si wykae;—
2) wywiadczy np. dobro-

dziejstwo , Erfurcht e. od-

da cze, uszanowanie.

Erweislich, dowodny, do-

wodliwy. •

Erweitern 1) rozprzestrze-

ni, rozszerzy, die Grenzen,

Gebäude, granice, budynki;

— 2) przeduy, eine Frist

e. termin przeduy ob. t.

ausdehnen.

Erwerb, zarobek , nabytek,

dobytek.

Erwerben, zarabia, naby-

wa. Ein erworbenes Recht,

nabyte prawo
, erworbenes

Vermögen, majtek dorob-

kowy , e - de Verjährung,

przedawnienie nabywcze (za-

siedzenie).

Erwerber, nabywca.

Erwerblos, bezzarobny.

Erwerbsfähig, zdolny do
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nabywania.

Erwerbsfähigkeit, zdol-

no nabywania.

Erwerbsgeschäft, zarob-

kowanie.

Erwerbsgesellschaft,
spóka zarobkowa.

Erwerbsmittel, sposób za-

robkowania.

Erwerbsstand, stan zarob-

niczy, zarobkowy.

Erwerb steuer, podatek za-

robkowy.

Erwerbung, zarobienie, na-

bycie.

Erwidern, auf etwas , od-

powiedzie.

Erwiderung, odpowied.
Erwirken, etwas bei Jdn e.

wyjedna, dokona, wskóra,
sprawi.

Erz, kruszec, minera, ruda.

Erzader v. Erzgang, ya
kruszcowa.

Erzeugen 1) spodzi;— 2)

wyrabia. Von ihr erzeugt,

z niej urodzony. Eine Waa-
re e. produkowa, wyrabia
towar.

Erzeuger 1) producent; —
2) rodzic, (ojciec).

Erzeugniss, produkt, pód,
wyrób, utwór. Bodenerzeug-

nisse , ziemiopody. Kunst-

erzeugnisse, dziea, utwory

sztuki v. umnictwa piknego.

Erzeugungsrecht, prawo

produkowania.

Erzgebirge, góry kruszco-

we.

Erzgehalt, bogactwo
,
pro-

centowo, kruszec w rudzie.

Erzhaltig, rudny, zakrusz-

cony.

Erzhüte (Kaue), jata.

Erziehung, wychowanie, e-

dukacya.

Erziehungsanstalt, za-

kad edukacyjny.

Erziehungsbeitrag,
wsparcie dla dzieci po u-

rzdniku.

Erziehungs-ü. Studien-Com-
mission, kommissya eduka-

^
cyjna.

Erziehungswesen , wy-
chowanie publiczne, eduka-

cya.

Erzlager, pokad kruszcowy.

Erzmühle, myn kruszcowy,

rudomyn.
Erzwingen, wymusi , wy-

módz. Erzwungene Erklä-

rung des Gesetzes, tumacze-

nie nacigane ustawy.

Erzwingung, wymuszenie.

Escomptirenoi. discontiren.

E s c o n t o ob. Disconto.

E s c o r t e , konwój , eskorta,

stra przydana.

Escor tiren , konwojowa
,

eskortowa.

Escor tirung, konwojowa-

nie.

Estafette, sztafeta.

E t a b 1 i r e n , rozpocz prze-

mys jaki , otworzy , zao-y sklep , handel. Sich e.

osid gdzie, sadowi si,

osadowi sie.
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Etablissement, zakad, za-

oenie, siedziba. EinHand-
lungs-E. zakad handlowy.

Etat 1) poczet (urzdników)

;

— 2) etat (dochodów i wy-
datków krajowych). Etwas
auf den E. setzen, umieci
co na etacie.

Etwaig, moebny, przypad-

kowy, e - e Ansprüche, pre-

tensye jakieby robi mona,
e-er Uiberschuss

,
przewy-

ka, jeeliby si jaka oka-

zaa.

Evaluation, oznaczenie ce-

ny v. wartoci (pieninej).

Evaluiren, ewaluowa, o-

znaezy cen v. warto
(pienin).

Eventu al -Memme, E.-Prin-

zip, zasadaprzezornoei(w po-

stpowaniu sdowo-cywilnem
obowizek przedstawienia od-

razu wszystkich okoliczno-

ci, dowodów lub obron).

Eventualität, przypadko-

wo, ewentualno, trafun-

kowo.
Eventuel , wypadkowy, e-

wentualny, na przypadek.

Eviction ob. Gewähr.
Evictionsleistung ob.

Gewähr.

Evidenz, jawno, widocz-

no.
Evidenzhaltung, utrzymy-

wanie w naocznoci.

Ex, byy, np. Exdeputirter,

byy pose, deputowany.

Examen, popis, egzamin.

Examinand, skadajcy e-

gzamin.

Excess, wybryk, eksces.

Excindiren, wyczy.
Excindirung, wyczenie

(z pod zajcia).

E x ein dirungskl ag e, skar-

ga o wyczenie.
Excitation, przypomnienie,

pobudzenie, ekscytacya, przy-

pilenie.

Excludiren, wykluczy,
wyrugowa.

Exclusion, wyczenie, wy-
kluczenie.

Exclusive, wycznie.
Excommunication , kl-

twa, ekskomunika.

Exculpation ob. Entschul-

digung.

Exculpiren ob. Entschuldi-

gen.

Excusation ob. Entschuldi-

gung.

Execution, egzekucya, wy-
konanie, wypenienie np. E.
einer Strafe, wykonanie kary.

Execution s fähig, majcy
moc wykonawcz.

Executionsgebühren
, e-

gzekutne.

Executionsverfahren v.

Vollstreckungsverfahren, po-

stpowanie wykonawcze, e-

gzekucyjne.

Executivgewalt, wadza
wykonawcza.

Executivprocess, postpo-

wanie z dokumentu wiaro-

godnego.
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Executor 1) egzekutor;—
2) wykonawca.

Exemplar , egzemplarz , o

kaz.

Exempt 1) wyjty z pod...

(np. jurysdykcyi) ;— 2) u
wolniony od pewnych obo

wizków.
Exemption 1) uwolnienie

— 2) wyjcie od powszech-

nego ciafti lub ustawy.

Exequiren , egzekwowa,
ciga przymusem np. po

datki.

Exhibent, podawca
,
poda-

.

jCy '

Exhibiren, podawa (do u-

rzdu).

Exhibit, podanie, ekshibit.

Ex hibitenp roto koli
dziennik podawczy.

Exhibitenzahl, liczba po

dania.

E x li u m i r e n , odgrzeba
(zmare ciao) , wydoby z

grobu.

Exhumation , odgrzebanie

(zmarego), wydobycie z gro-

bu.

Exil, wygnanie.

Exiinir e n , wyj (z pod...),

uwolni (od jakiegokolwiek

powszechnego ciaru lub

ustawy).

Existenz, byt, bytno, ist-

nienie.

E x i s t i r e n , by, istnie.

Exmission , wyrugowanie,

wydalenie (z posiadoci).

Exmittiren, wyrugowa,

wydali.

E x o ff i c i o , z urzdu , urz-
downie.

Expectant ob. Anwärter.

E x p e c t a n z ob. Anwartschaft.

Expediren 1) wyda, od-

by;— 2) wyprawia, eks-

pedyowa.
Expeditsamt, ekspedytura.

Expensen, rozchód, koszta,

wydatki, ekspensa.

Expert, znawca, wiadomca,
biegy.

Exponiren, einen Beamten,

wysa, wysadzi urzdnika;

eine Commission e. wysa-

dzi, wydelegowa komissy.
Exportation 1) wywiezie-

nie (kogo lub czego) z kra-

ju;— 2) wywóz (towarów);

— 3) wyprowadzenie zwok.
Expromission

,
przyjcie

cudzego zobowizania si.

Expropriation, wywasz-
czenie.

E x r o t u 1 i r u n g, eksrotulacya,

odbiór akt processowych.

Extabulirung, ekstabula-

cya, wykrelenie lub wyma-
zanie z ksig hipotecznych.

Extensiv, rozcigy.

Extendiren 1) rozcign;
— 2) obszerniej wypraco-

wa, wyrobi.

Exterritorialität, zakrajo-

wo, Recht der E. prawo

zakrajowoci (niezawiso
od zwierzchnoci i praw kra-

jowych).

Extinctive Eriuerbungsart,
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nabycie przez wyganicie.

Extra 1) oprócz;— 2) nad-

zwyczajne, bardzo;— 3) oso-

bno.

Extraauslagen, osobne lub

nadzwyczajne wydatki.

Extrablatt, osobny, nad-

zwyczajny dodatek.

Ext rac t ob. Auszug.

Extraction swerk wOórn.

ob. Laugwerk.

Extradiren ob. Ausliefern.

Extraditionen. Auslieferung.

Fabrik, fabryka,

nia.

Fabrikant, fabrykant , r-
kodzielnik.

Fabrikarbeiter, robotnik,

wyrobnik fabryczny.

Fabrikat, wyrób fabryczny.

Fabrikberechtigung,
konsens na fabryk.

Fabrikbücher, ksigi fa-

bryczne.

Fabrikunternehmung,
przedsibiorstwo fabryczne.

Fach , zawód , das schlägt

nicht in sein F. ein, to nie

naley do jego zawodu.

Fachlehrer, nauczyciel pe-

wnego przedmiotu.

Fachmann, znawca.

Fachstudium, ein F. be-

treiben , oddawa si pewnej

nauce.

F a c t i on ob. Partei.

Fac tisch, rzeczywisty, isto-

tny
_, f-er Besitz ,

rzeczywi-

ste posiadanie.

Factor, zawiadowca handlu.

Factum, zdanie, wypadek,

czyn.

F a c t u r , faktura , rachunek

przesykowy (wykaz prze-

rekodziel-| sanych towarów i ich ceny).

IFacturenbuch, ksigafak-

tur v. rachunków przesy-

kowych.

Facultätl) fakultet, wydzia
(na wszechnicy);— 2) ob. Fä-

higkeit.

Fähig, zu etwas, zdatny, zdol-

ny, sposobny , usposobiony

do czego. Executionsfähig

ob. Execution. Wahlfähig,

majcy prawo by wybra-

nym, wybieralny.

Fähigkeit, zdatno, zdol-

no, usposobienie.

Fahne, chorgiew, zur F.
schwören, chorgwi vi do

chorgwi przysid, sich zur

F. stellen , stawi si do

chorgwi , die F. verlassen,

chorgiew opuci, dezerte-

rowa.
Fahrbar, przeprawny (goci-

niec, droga, rzeka), die Bahn
ist f. kolej gotowa (t. j. po-

cig moe ruszy)
, f-er v.

schiffbarer Fluss, rzeka spa-

wna.

Fahren, etwas f. lassen, po-

rzuci co, zaniecha czego.

F-de Güter, majtek rucho-

13
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my, ruchomoci.

F a h r g e b ii h r v. Fahrgeld 1

)

taksa, jezdne;— 2) przewo-

zowe.

Fahrgerechtigkeit, pra-

wo przewozu.

Fahrlässigkeit, niedbao,
niedbalstwo , zaniedbanie,

grobe F. wielka niedbao.
Fahrmann, przewonik.

Fahrnisse, ruchomoci,

sprzty domowe.
Fahrordnung, porzdek ja-

zdy.

Fahr post, poczta wozowa.

Fahrsendung
,

przesyka
pocztowa.

Fahrt w Górn. spuszczanie si
do kopalni i wychodzenie

z niej.

Fahrten w Góm. drabinki (do

schodzenia do kopalni).

Fahrweg, droga wozowa.

Fahrwegrecht, suebno
drogi.

Fali 1) wypadek, przypadek,

zdarzenie;— 2) upadek, np.

do 1) auf alle Fälle, na

wszelki przypadek, auf je-

den F. w kadym razie, er-

forderlichen v. nóthigen Falls,

w razie potrzeby, im F-e
der Ergreifung, w razie

schwytania, im F-e dass,

gdyby si miao wydarzy,
e....

,
gesetzt den F. przy-

puciwszy, e... im widrigen

F. 'w razie przeciwnym
;

do 2) F. eines Handlungs-

hanses , upadek domu han-

dlowego.

Fallen 1) przypa, spada;
— 2) upa, podpa np.

das Gut fiel auf den älte-

sten Sohn, majtno dostaa

si najstarszemu synowi

,

przypada na niego , ein

Handlungshaus ist gefallen,

dom handlowy upad, zban-

krutowa , das Verbrechen

fällt ihm zur Last, ciy na
nim zbrodnia , die Preise

sind gefallen, cena spada,

in Strafe fallen v. verfallen,

podpa, popada karze, die

Wahl ist auf ihn gefallen,

wybór pad na niego, obra-

no go.

Fallen sb.wGmw. upad, spa-

dek.

Fällen 1) einen Ausspruch,

orzec, ein Erkenntniss, ein

Urtheilf wyda wyrok, za-

wyrokowa;— 2) w Góm. das

Wasser fi wod spuci

,

wypuci.
Fallfrist, termin nieodwo-

czny, zawity, rok zawity.

Fällig, f-e Frist , Zeit, ter-

min, czas upyniony, fi -es

Kapital, kapita wypatny,

f-e Zinsen, odsetki ju na-

lene, f-e Nutzungen, po-

ytki przypade.

Fälligkeit, wypatno.
Falliment, Fallissement, u-

pado, bankructwo.

Falliren, upa, zbankruto-

wa.
Fallit, bankrut.
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Falls, gdyby.

Falsch , faszywy, niepraw-

dziwy.

Falscher Eid, krzywoprzy-

siztwo.

Falschmünzer, faszerz mo-
nety.

Fälschung ob. Verfälschung.

Falsificat, rzecz sfaszowa-

na.

Familie, rodzina.

Familiengut 1) dobra ro-

dzinne;— 2) dowiernorc-

two, powiernictwo, fideiko-

mis.

Familienhaupt, gowa ro-

dziny.

Familienname, nazwisko

rodzinne.

Familienrath , rada fami-

lijna, rodzinna.

Familienrechte, prawaro-
dzinne.

Familienstiftung, insty-

tut, zakad rodzinny.

Familienvater, ojciec ro-

dziny.

Familienverband, zwizek
rodzinny.

Familienverhältnisse
,

stosunki rodzinne.

Fanatisiren, zapala, w za-

gorzao wprawia.
Fanatismus , zagorzao,
arliwo (religijna, pulitycz -

na), fanatyzm.

Fassen, einen Beschluss, u-

chwali (kollegialnie), posta-

nowi (pojedynczo), den Ent-
• schluss, den Vorsatz f. po-

wzisc zamiar.

Fas sio n, fassya, wyjaw ma-
jtku (do opodatkowania).

Fatiren , eine Summe, ein

Einkommen, wyjawi, wy-
kaza, fassyonowa dochód,

summ do podatku.

Faustpfand, zastaw rucho-

my.
Fehler 1) wada;— 2) bd,,

omyka, uchybienie.

Fehlgeburt, poronienie.

Feierlichkeit 1) uroczy-

sto;— 2)E-eneiner Urkun-

de, formalnoci dokumentu.

Feiertag, wito, dzie wi-
teczny.

Feil, przedajny.

Feilbieten , wystawi na
sprzeda.

Feilbietung, wystawienie

na sprzeda ob. t. Versteige-

rung.

Feilbietungsedikt, F-

o r d n u n g ob. Versteigerungs-

edict, V-ordnung.

Feilschaft, rzecz przedaj-

na, na sprzeda wystawiona.

Feilschen, targowa co, tar-

gowa si o co.

Feind, nieprzyjaciel.

Feindschaft, nieprzyja.
Feindseligkeiten, kroki

nieprzyjacielskie , die F.

wurden eingestellt , kroki

nieprzyjacielskie ustay.

Feingehalt, ilo czystego

zota lub srebra (np. w pie-

nidzach).

Feld wGórn. pole t. j. cz
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podziemna, na której si od-

bywa kopalnictwo; ausgehau-

nes F. wyrobisko, zrób ob.

alter Stamm,, alte Baue; frei-

es F.- pole jeszcze nikomu
nie nadane.

Feldaufsicht, dozór polo-

wy.

Feldaufs icbtsperson ale,

suba polowa.

Feldbau, rolnictwo.

Felddienstbark eit (Ser-

vitut), suebno wiejska.

Feldflur, an, niwa.

Feldfrevel
, szkodnictwo

polne.

Feld frevler, szkodnik pol-

ny-

Feld fr lichte, owoce, pody
polne, zbiór z pól, ziemio-

pody.
Feld gut, grunt, rola.

Feldhüter
r
polowy ,v. stró

polny.

Feldmark, miedza, granica.

Feldpersonale, suba po-

lowa.

Feldschutzdienst, suba
polowa.

Feldschutzpersonale ,

stra polna.

Feldservitut
, suebno

polna.

Feldstrecke ob. Mittel-

strecke.

Feldweg, droga na pole,

droga przez pole, droga pol-

na.

Feldweges, staje ob. t. Ge-

vjende.

F e 1 d w i r t h s eh a f t
,

gospo-

darstwo wiejskie
,

polowe

,

rolnicze.

Felonie 1) felonija, wiaro-

omstwo (wykroczenie prze-

ciwko zaprzysionym obo-

wizkom, lennika, onierza);
-— 2) w Anglii zbrodnia

przeciwko pastwu i spo-

ecznoci cywilnej.

Fenster recht, suebno
wiata.

Fenstersteuer, podatek od

okien, okienne.

Ferialtag, dzie wolny, fe-

ryalny.

Ferien, ferye, wakacye, czas

wypoczynku.

Fern, inwiefern, o ile, inso-

fern, o tyle, inwiefern das

glaubwürdig sein dürfte , o

ileby to mogo zasugiwa
na wiar.

Fertigen, eine Urkunde, pod-

pisa dokument.

Fertigkeit , biego, a-
two, wprawa, wprawno,
zrczno.

Fertigung, podpis.

Fesseln , kajdany, okowy,

wizy, pta, Jdm F. anle-

gen, Jdn in F. legen v. schla-

gen, oku w kajdany.

Fest 1) etw. f. behaupten, u-

piera si albo stale utrzy-

mywa, twierdzi;— 2) an
etw.f. halten, obstawa przy

czem ;— 3) eine f-e Besol-

dung, staa paca v. pensya,

f-er Preis, staa (niezmien-
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na) cena ;— 4) Jdn f. neh

men , uj
,

przytrzyma

,

wzi kogo do aresztu, u

wizi ; — 5) etw. f. setzen

postanowi (prawo), wyzna-

czy ,
naznaczy (termin)

,

eine Strafe f-setzen, posta-

nowi kar.
Feudal, Feudum ob. Lehen.

Feuerbeschau, ogldziny
Feuerbrunst, poar.
Feuerfest, ogniotrway.

Feuergefahr, niebezpiecze-

stwo od ognia.

Feuergefährlich, grocy
poarem.

Feuergewehr, bro palna.

Feuerlärm, alarm poarowy,
F. schlagen, bi na trwog
v. na alarm.

Feuerlöschgeräth, narz-
dzia poarowe.

Feuerlöschordnung, po-

rzdek ogniowy, poarowy.
Feuermauer, mur ognio-

chronny.

Feuerpolizei, policya o-

gniowa.

Feuerschaden, szkoda z

poaru.
Feuerstätte ob. Brand-

stätte.

Feuerversicherung, ubez-

pieczenie od poarów.
Feuerversicherungsge-

sellschaft, towarzystwo

ubezpieczenia od poaru.
Feuerzeichen, znak poa-

rowy.

Feuerzeiger
,

ognioskaz,

znak poarowy.
Fiction, fikcya, wymys,

przypuszczenie. Rechtsf. wy-
mys

,
przypuszczenie , fik-

cya prawa.

Fideicommiss, fideikomis,

dowiernorctwo
,

powiernic-

two.

Fideieommissanwärter,
powoany w skutek powier-

nictwa, oczekiwacz powier-

nictwa.

F idei commiss arisch e Sub-

stitution
,

podstawienie po-

wiernicze.

Fideicommissbehörde,
wadza czuwajca nad po-

wiernictwami.

Fideicommissbesitzer v.

Inhaber, powiernik.

F i e r a n t (Marktfahrer)
,
jar-

marcznik , handlarz jar-

marczny.

Filia]- Bank, F-Casse, F-

kirche, F-gesellschaft, bank,

kassa , koció filialny, przy-

gówny, towarzystwo v. sto-

warzyszenie filialne v. przy-

gówne.
Final- Friedigung ,

ostateczne

naatwienie.

Finanzbehörde, wadza
skarbowa.

Finanzen, finanse, docho-

dy, skarbowo.
Finanzministerium, mini-

sterstwo skarbu v. skarbowe.

Finanzpatent, patent skar-

bowy v. finansowy.

Finanzprokuratur, proku-
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ratorya skarbowa.

Finanzrat h , radca skarbo-

wy.
Finanzwache, stra skar-

bowa.

Finanzwesen, skarbowo.
Finanz Wissenschaft, na-

uka skarbowoci.

Findelhaus, dorn podrzut-

ków.

Findelkind v. Findling,

podrzutek.

Finden 1) etw. für gut f.
uzna za dobre, was der

Richter zu bestimmen findet,

co sdzia uzna za stosowne -

,— 2) sich veranlasst f. wi-

dzie si spowodowanym ;

—

3) das Gefundene ob. Fund.

Finder, znalazca

Finderlohn, znalene.

Finderrecht,
t
prawo zna-

lazcy.

Findling ob. Findelkind.

Fingerzeug, skazówka, Jdm
einen F. geben, da komu
wskazówk, wskaza komu
co.

F i n g i r e n (erdichten) , zmy-
li, wymyli.

Firma, firma (t. j. nazwa han-

dlu lub nakadu przemyso-
wego uywana w waciwych
czynnociach i podpisach).

Firste w Góm. wierzch, na

krywa w kopalni.

Firstenstrasse ob. Stras

senbau.

Fiscalamt ob. Finanzprocu

rator.

Fiscalisches Interesse , in-

teres skarbowy.

Fischereifrevel, szkoda

ryboówcza.

Fischereiordnung, porz-
dek ryboówstwa.

Fischereirecht, prawo ry-

boówstwa.
Fi sehe r r e eh t, prawo ry-

backie.

F i s c u s l) skarb publiczny;

—

2) zarzd dóbr skarbowych;
— 3) obroca praw skar-

bowych.

Fix, pewny, stay, np. /- er

Gehalt, staa paca, f-e
Stempelgebühr, staa naley -

to stemplowa.

Flach, auf dem f-en Lande,

na wsi, po wsiach.

Flächeninhalt, powierzch-

nia.

Flächenmass, miara po-

wierzchni (kwadratowa).

Flagge, bandera, die F. deckt

das Gut, bandera zabezpie-

cza adunek.
Fleischausschrott.ung 1)

rze byda ; — 2) czstkowa
sprzeda misa.

Fleischbank, jatki rzenicze.

Fleischbeschau, ogldzi-

ny, rewizja misa.

Fleischlich, einer Person

beiwohnen , z kim cielenie

obcowa.
F 1 e i s c hm a r k t , targ misiwa.

Fleischsteuer, podatek od

misa.
F 1 e i s c-h t a x e , taxa misiwa.
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Fl eis s 1) pilno, dbao,
F. auf etw. v. bei etw. an-

wenden, przyoy si, przy-

kada si do czego z pilno-

ci ;
— 2) mit F. umylnie.

Fleissiger Hausvater, pilny,

dbay gospodarz.

Flossanstalt, zakad spa-
wowy drzewa.

Flossgebühr, spawne.
Flossgerechtigkeit, przy-

wilej spawiania.

Flosswesen, spawnictwo.

Flucht, die F. ergreifen, u-

cieka.

Flüchten, uciec, zbiedz.

Flüchtig, zbiegy, /. werden,

uciec, zbiedz.

Flüchtling, zbieg.

Flugschrift, pismo ulotne.

Flur, pole, niwa, obszar.

Flurbuch (Steuerbuch), ka-

taster.

Flurhüter, polowy.

Flussbett, oysko rzeki

,

koryto.

Flüssig 1) pynny, cieky;

—

2) der Gehalt wird mit dem..

Tage f. gemacht, pensya

bdzie wypacan od dnia...

f-ge Bezüge
,
pobory wypat-

ne, biece.
Folge 1) kolej , nastpstwo ,

skutek , in F. w skutek , in

F. dessen v. dem zu F. stoso-

wnie do tego, wedug tego, in

der F. na przyszo;— 2)

F. leisten, posusznym by,
uczyni zadosy, keine F.

leisten, nie przychyli si,

bez skutku zostawi, dem
Rekurse keine F. geben, od-

rzuci rekurs.

Folgen, i za kim, nast-

powa po kim , wynika,
daraus folgt , std wynika,

wypywa, pochodzi, dem äl-

teren Bruder folgte der jün-

gere
,
po starszym bracie na-

stpi modszy, der Zuwachs
folgt der Hauptsache

,
przy-

rost idzie za rzecz gówn.
Folgendermassen v. fol-

gendergestalt , w nastpujcy
sposób v. jak nastpuje.

Folgerecht v. folgerichtig
,

konsekwentny, wynikliwy,

loiczny.

Folgerichtigkeit, konse-

kwencya, wynikliwo.
Folgern, wnosi , wniosko-

wa, wnioski wyprowadza,
dorozumiewa si (z czego),

wywodzi. '

Folgerung, wnioskowanie

,

domys , dorozumiewanie si.

Folter, tortury, mki, pytki,

Jdn auf die F. bringen,

wzi kogo na tortury, na
pytki, na mki.

Fond, fundusz (domestykalny,

religijny, naukowy, szkolny).

Fondsgut, dobro funduszo-

we, majtek funduszowy.

Fondsobligation, obliga-

cya funduszowa.

Fördermann v. Förderer,

w Garn. wywoziciel.

Fordem 1) da, domaga
si, dopomina si , von Jdm
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die Zahlung f. dopomina
si zapaty ; — 2) Jdn vor

Gericht /.pozwa, zapozwa
kogo.

Förderschacht, szyb wy-
wozowy, wydobywczy.

Förder stoli en, sztolnia wy-
wozowa, wydobywcza.

Forderung, danie (czego),

pretensya, dug, naleyto,
wierzytelno , F-en an Jdn
haben, mie do kogo pre

tensye. Die Wechself. nale

yto v. dug wekslowy.

Förderung w Górn. wydoby-

wanie, wywiezienie minera-

ów.
Förde rungsvor rieh tu n-

gen, przyrzdy wydobyw-
cze, wywozowe,

Form, forma, prawido, ksztat,

der Wechsel ist in der gesetz-

lichen F. ausgestellt , weksel

jest w formie przyzwoitej

wystawiony.

Formel, formua, rota, aryn-

ga. Eidesf. rota przysigi.

Formgebrechen, wada v.

brak formalnoci, uchybienie

formalnoci.

Förmlichkeiten v. Forma-
lien, formalnoci.

Formular, formularz, wzór,

moda.
Forstamt, urzd leny.

Forstau fsichts pers on a-

1 e , stra lena.

Forstbeamte, urzdnik leny,
Forstbetrieb, przemys le-

ny.

Forstcultur, uprawa lasów.

Forstdienst, suba lena.

Forstfrevel ob. Frevel.

Forstfrohne, paszczyzna
lena.

Forstgefälle, dochody z

lasu.

Forstgerechtigkeit 1) pra-

wo do lasu-,-- 2) prawo

uywania lasu ;— 3) sueb-
no lena.

Forstgesetz, ustawa lena.

Forsthäger v. F-hüter, le-

ny, gajowy.

Forstmann, lenik , biegy

w lenictwie.

Forstmässig, stosownie do

przepisów, zasad lenictwa,

f-e Behandlung der Waldun-
gen

,
pielgnowanie lasów

wedug prawide lenictwa.

Forstnutzung v. F-ertrag

,

dochód z lasu.

Forstordnung
,

porzdek
leny.

Forstrecht, prawo lene.

Forstwesen, lenictwo.

Forstwirthschaft, gospo-

darstwo lene.

Forstwissenschaft, nauka
lenictwa.

Fortgang, tok, postp.

Fortgangs kl asse, klassa

postpku.

Fortlaufend, f-de Zahl,

Zinsen, liczba bieca, od-

setki biece.
Fortsetzen np. einen Fro-

zess, popiera, prowadzi
dalej spraw.
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Fortsetzung np. einer straf-

baren Handlung, cig ka-

rygodnego czynu.

Forum ob. Gericht

Fossil, Fossilien , ciaa ko

palne.

Fracht 1) fracht, adunek-,

—

2) przywone.
Frachtanstalt, zakad prze-

wozowy, frachtowy.

Frachtbrief, list przewozo-

wy, frachtoAvy.

Fr a eh t e n
,
przewozi towary.

Frachtfahrer v. Frachter,

przewonik , frachtarz.

Frachtgeld u. Frachtlohn
,

przywone , frachtowe.

Frachtgut, towar przewo-

zowy.

F r a c h th a n d e 1 , handel frach-

towy.

Frachtschiff, okrt kupiec-

ki
,
przewozowy, frachtowy.

Fraction, frakeya , odamek
(stronnictwa politycznego).

Frage, pytanie , zapytanie

kwestya, np. es entstehet die

F. zachodzi pytanie, es ist

keine F. nie ma adnej kwe-
styi , wtpliwoci , davon ist

nicht die F., o to tu nie

chodzi, die peinliche F. ob.

Folter.

Fragepunkt
;
przedmiot za

pytania.

Fragestellung, zapytywa-
nie.

Frageweise sb. sposób py-
tania

, adv. sposobem wypy
tujeym, przez pytania.

Fragstücke, okolicznoci ba-

dania wiadka, interrogato-

rya.

Franco, adv. bezpatnie , sb,

opata przy oddaniu listu.

Frankiren, frankowa , o -

paci list.

Frankirungszwang, przy-

mus frankowania, opat, od

listów.

Frauensperson v. Frauen-

zimmer, niawiasta, kobieta.

Frechheit (Verwegenheit) ',

miao , bezczelno , der

Diebstahl ist mit besonderer

F. verübt worden, kradzie

zostaa popenion z nad-

zwyczajn miaoci.
Frei, wolny, dem Rechte f-en

Lauf lassen ,
pozostawi

sprawiedliwoci wolny bieg.

Freies Gewerbe, przemys do-

wolny (niewymagajcy kon-

sensu). F-er Lehrgegenständ,

przedmiot nauki nadobowiz-
kowy. F-e Sprache führen,

miao mówi.
Freibank, wolnica, miejsce,

gdzie wolno sprzedawa mi-
so.

Freibeuter, korsarz, roz-

bójnik morski.

Freibeuterei, korsarstwo.

Freibrief, patent swobody,

przywilej, list elazny.

Freierklärung w Górn. o-

debranie upowanienia na

górniczego.

Freifahren sb. w Górn- ogl-

dziny górnicze.

14
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Freigut v. Freisitz 1) osada

wolna , wola , swoboda ;
—

2) majtno wolnodziedzicz

na, allodialna.

Freihafen, port wolny.

Freiheit, wolno, swoboda,

Jdn in F. setzen, uwolni
kogo , wypuci na wolno.

Freiheitsbrief ob. Freibrief.

Freiheitsstrafe, kara wi-
zienia.

Freiherr, baron.

Freikorps, oddzia ochot-

ników.

Freilassen v. machen, uwol-

ni kogo , da komu wol-

no.
Freilassung , uwolnienie,

nadanie wolnoci, puszcze

nie na wolno.
Fraumaurerei, wolne mu

larstwo, farmazonerya.

Freisass, okupnik.

Freischurf w Góm. wycz
no poszukiwania górnicze-

go.

Freisprechen 1) von der

Anklage, uwolni od oskar-

enia (dla niedostatecznych

dowodów) ;— 2) einen Lehr-

lingf. wyzwoli terminatora.

Freistaat , rzeczpospolita.

F-lich, nalecy do rzeczy-

pospolitej.

Freistadt , wolne miasto.

Freistädtisch, nalecy do

wolnego miasta.

Freistätte, przytuek, przy-

chronka, miejsce schronienia.

Freistehend, niczyj.

Freistellen, Jdm etw. da
komu na wol , zostawi do

woli.

Freivererblich, wolnodzie-

dziczny.

Freiwillig, dobrowolny

;

w Wojsk. F-er, ochotnik.

Freizügigkeit (o osobach)

wolno przesiedlenia si

,

(o rzeczach) wolno prze-

niesienia ruchomoci lub wy-
prowadzenie takowych z kra-

ju bez opaty.

Fremd, obcy, cudzy, zamiej-

scowy j zagraniczny, f-e
Handlung, f-e Sache, cudza

czynno, rzecz.

Fremdenbuch, ksiga za-

miejscowych.

Fremdenpolizei, policya

nad obcymi.

Fremdenrecht, prawo co

do cudzoziemców.

Fremdlingsrecht, prawo

obczyzny.

Frevel 1) bezprawie (czyn

bezprawny), zuchwalstwo;

—

2) psota , szkodnictwo, szko-

da. Feldf. szkodnictwo pol-

ne , szkoda w polu. Forstf.

szkodnictwo lene , szkoda

w lesie. Jagdf. szkodnictwo

myliwskie , szkoda w zwie-

rzynie. Waldf. szkoda lena.

Frevler 1) zuchwalec;— 2)

szkodnik, psotnik.

Frieden v. Friede ,
pokój

,

stan pokojowy, spokojno,
zgoda.

Friedensantrag, propozy-
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cya pokoju.

Friedens bothschaft, po

selstwo o pokój.

Fried en sb ruch, zamanie,

naruszenie, zerwanie pokoju.

Friedensbund v. Friedens-

bündniss, przymierze pokoju

Friedensfuss, stopa poko
jowa.

Friedens gericht, sd po-

koju.

Frieden spr äliminarien,
przedwstpne warunki po-

koju.

Friedensrichter, sdzia po-

koju.

Friedensschluss, zawar-

cie pokoju.

Friedens traktat v. Frie-

densvertrag , traktat pokoju.

Friedensunterhandlu n-

gen, ukady o pokój.

Friedenszeit, czas pokoju.

Friedlich, spokojny, zgodny,

den Streit f. beilegen, za-

atwi spór na drodze po-

jednawczej, zgodnie.

Frisch, Jdn auf f-er That
ertappen, uj kogo na go-

rcym uczynku.

Frischarbeit w Górn. fry-

szerka.

Frischen sb. des Eisens, fry-

szöwanie.

Frist, termin, (w dawnem pra-

wie polskiem) rok, eine F.

bestimmem
,
festsetzen , an-

beraumen , wyznaczy ter-

min, erstreckbare F. termin

odwoczny, gesetzliche F. ter-

min prawny, peremptorische

v. präclusive F. ob. Fallfrist,

richterliche F. termin sdo-
wy, vertragsmässige F. ter-

min umowny.
Fristenzahlung ob. Raten-

zahlung.

Fristerstreckung, prze-

duenie terminu, odnowie- \

nie.

Fristtage ob. Respekttage.

Fristung 1) przeduenie
(terminu) ;— 2) poczekanie;

— 3) w Górn. termin zawie-

szenia robót górniczych.

Fristw eise, ratami.

Frohnarbeit, paszczyzna.
Frohnbar, paszczyniany.
Frohndienst, paszczyzna.

Frohnfeste, wizienie, kry-

mina, dom kary.

Frohnfrei, wolny od pa-
szczyzny.

Frohnfuhre, w>dwoda pa-
szczyniana , szarwarkowa.

Frohngeld, opata paszczy-
zny.

Frohngut, wie z paszczy-
zn.

Fr ohnhäusler , chaupnik
paszczyniany.

Frohnp flichtig, podlegy
paszczyznie.

Fromme Legate, zapisy po-

bone, miosierne, /. Stif-

tung, zakad miosierdzia.

Frommen, zum F. der Kir-

che, na poytek kocioa.

Frucht, owoc, pód (owoce

z drzew, pody polne), Frilch-
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te (Nidzungen), poytki (np.

od kapitau).

Fruchtbringend, korzyst

ny, zyskowny, eine Summe

f. anlegen , korzystnie umie

ci sum.
Fruchtgenuss ob. Frucht

niessung.

Fruchtgenussr eckt
,
pra-

wo uytkowania.

Fru cli tnie ss er
r

uytków
nik, uytkujcy przychody

Fruchtniessung, uytko
wanie, uywanieprzychodów

Fruchtwechsel
,

podo-

zmian.

Fruchtzins, osep.

F r u c t i f i c i r e n (Früchte brin-

gen) , korzyci, zysk przy-

nosi, ein Kapital f. umie-

ci , ulokowa korzystnie

kapita.

Frühschicht o5. Schicht.

Fug 1) suszno, racya;—
2) upowanienie, F. und

Recht haben, mie do czego

zupene prawo , mit allem

v. gutem F-e etw. thun, ro-

bi co na zasadzie suszno-

ci i prawa, by zupenie

upowanionym do robienia

czego, nach F. und Recht,

wedug susznoci i prawa.

Fügen, .sich dem Gesetze,

stosowa si do ustawy, po-

stpowa wedug ustawy.

Füglich adj. stosowny (do

potrzeby, okolicznoci), adv.

1) snadnie, atwo ;— 2) su-

sznie
,

sprawiedliwie , das

kann f. geschehen, to si
atwo sta moe, das kann
man f. verlangen , tego mo-
na susznie da.

Fuhre, wóz , fura
,
podwoda.

Führen, prowadzi i in. np.

das Amt f. urzd piastowa,

sprawowa; die Kasse f.
zawiadywa kas; Klage f.
skary si, wnie zaale-
nie ; einen Namen f. nazy-

wa si; einen Titelf. uy-
wa tytuu , tytuowa si

;

Waaren zu Markte f. towa-

ry na targ wie; das Wort

f. mówi ,
gos zabiera, für

Jdn das Wort f. mówi za

kim ,
broni go ; den Beweis

f. stawi dowód.

Fuhrfrohne, paszczyzna
sprzajna.

Fuhr lohn, wobne.
Fuhrmann, wonica, woca.
Fuhrwesen, suba poci-

gów wojskowych.

Füllung w Gorzel- (np. des

Maischbottichs) nabicie (za-

ciernicy).

Function 1) urzd, funkcya;

— 2) sprawowanie urzdu.

Functionär, osoba urzdo-

wa, urzdnik.

Functioniren, fungiren
,

urzdowa, sprawowa urzd.
Functionszulage, dodatek

z tytuu urzdowania.

Fund, nalazek, rzecz znale-

ziona. F-Diebstahl (Unter-

schlagung)
,
przywaszczenie

nalazku.
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Fundament 1) podstawa;

—

2) zasada.

Fundamental, zasadniczy.

Fundation ob. Grüdung.
Fundiren ob. Gründen.

F un d g

e

Id, znalene, nalene.

Fundgruben Górn. kopalnia

odkrytej rudy i t. p.

Fund recht ob. Finderrecht.

F un d s c h e i n ob. Befund.
Fundus instructus, inwen-

tarz gruntowy (miejscowy),

elazny.

F ü r b i 1 1 e v. Fürsprache, wsta-

wienie si za kim, F. für
Jdn einlegen, wnie za kim
prob , wstawi si za nim.

Fürbitter, ordownik (ten

który s* za kim wstawia).

Fürsorge, piecza, staranie.

Für trag, zniesienie (zebranie

rachunków z jednej stron-

nicy).

Fürwörtlich, przychylnie,

ein Gesuch f. einbegleiten,

prob z przychyln opini,

przedoy.
Fuss, Jdn auf freiem F. be-

lassen, pozostawi kogo na

wolnej stopie , auffreien F.

setzen, puci na woln no-

g , flüchtige?! F-es, zbiegy,

Zwanzig Gulden F. stopa

dwudziesto - zotowa , Fünf-
undvierzig Gulden F. stopa

czterdziestopicio - zotowa.

Fuss steig, cieka. F-recht,

suebno cieki.

G.

Gabe, datek, dar, (jako poda-

tek) danina. Milde G. da-

tek v. dar dobroczynny, mi-

osierny.

Gage, paca, od.
Galeere ,

galera (rodzaj o-

krtu), Jdn zur G. verdam-

men, auf die G-n schicken,

skaza, zesa kogo do ro-

bót okrtowych.
Gale erensklave , niewolnik

galerowy, ciurma, galernik,

na galery skazany.

Gang 1) chód;— 2) ruch;—
3) bieg, tok, tryb. Der G.

der Industrie, ruch v. obrót

przemysu, der G. des Pro-

cesses, bieg lub tok proces-

su, im G-e sein, by w to-

ku, w Górn. ya, Taube Gän-
ge, ziemie ponne.

Gangbar, drony, droysty,

przystpny, g-e Münze, mo-
neta kursujca , obiegowa

,

g-er Ort, drone, przystp-

ne miejsce.

Ganggebühr, milowe (opa-

ta wonego).
Gant, sprzeda publiczna (o-

sobliwie w upadociach).

Gantmann, dunik upady,
krydataryusz.

Gantmass e, masa krydalna,

masa upadoci.
Ganz, cay, zupeny, wszy-

stek, das g - e Volk , wszy-

stek lud, sein g - es Vermö-

gen, cay jego majtek, ein



110 Gau— Geb

g-er Bauer, kmie
, g. und

gar, wcale, do szcztu, zu-

penie, cakiem, ze wszyst-

kiem.

Ganze, G-s sb. cao, ogó,

im G-n betrachtet, w ogóle

uwaajc, etw. im G-n kau-

fen, kupi co na ogó t. j.

ryczatem.

Gänzlich, cakowity, der

g-e Untergang der Sache,

cakowita zatrata, cakowite

zniszczenie rzeczy.

Garantie, ubezpieczenie

w Pr. naród, gwarancya.

Garbenzehent, dziesicina

snopowa, wytyczna.

Garnison ob. Besatzung.

Gastgewerbe, utrzymywa-

nie gospody.

Gastrech t,prawo gocinnoci.

Gebäranstalt, zakad po-

oniczy.
Gebaren, zawiadywa , za-

rzdza, mit Einkünften g.

zarzdza dochodami , mit

Kassageldern g. kass za-

wiadywa, das Vermögen v.

mit dem Vermögen g. za-

rzdza (administrowa) ma-

jtkiem.

Gebarung 1) zawiadywa-

nie , zarzd , administracya.

Geldg. zawiadywanie pie-

nidzmi , manipulacya pie-

nina. Kassag. zawiadywa-

nie kasowoci, manipulacya

kasowa. Materialg. zawiady-

wanie materyaami;— 2) o-

brót, Bankgelderg. obrót pie-

nidzmi bankowemi.

Gebäude, budowla , budy-

nek.

Gebäudesteuer
,

podatek

budynkowy.
Geben, dawa, gegeben zu...

den... Dan w....

Geber, dawca , G-inn, daw-

czyni.

Geberde, mina, gest, wyraz
twarzy, uoenie, ukad.

Gebiet, okrg, obwód, obrb.
Gebieten, nakazywa,* da

rozkaz , rozkazywa , über

etwas g. wada czem , die

Umstände g. es, okoliczno-

ci wymagaj.
Gebot 1) nakaz, rozkaz;—

2) podawanie ceny. Die zu

G. stehenden Mittel, rodki,

jakiemi si rozporzdza, ja-

kie si ma, jakie znajduj
si w czyjej mocy, sich al-

ler zu G-e stehenden Mittel

bedienen , uy wszelkich

rodków bdcych w mocy,

das steht mir nicht zu G.

to nie jest w mojej mocy,

to nie zaley od mego roz-

rzdzenia, einem zu G-e ste-

hen, by na czyje rozkazy;

ein G. thun, podawa cen
kupujc, ein höheres G. thun,

da v. poda wicej.

Gebrauch 1) uycie, uy-
wanie , zwyczaj ;— 2) ob-

rzdek, ividriger G. niesto-

sowne uycie, zum ämtli-

chen G-e, do urzdowego u-

iycia, sich nach dem G-e



Geb- Ged 111

richten, stosowa si do zwy- szczeni, darowanie opaty,

czaju , aus dem G - e kom- Gebührensatz
,

pozycya

men, wyj z uycia, die naleytoci.

kirchlichen Gebräuche, ob- Gebührenzufristung, za-

rzdki kocielne. wieszenie v. odwleczenie o-

Gebräuchlich , uywany, paty.

zwyky, wie es g. ist, jak Geburt, rodzenie, narodze-

nie, take pód ; von G. einjest w zwyczaju
;
jak zwy

kle.

Gebrechen sb. wada, uo
mno (ciaa); przywara (pod

wzgldem moralnoci) nie-

dostateczno , die G. eines

Gesetzes, wady, niedostatecz

no lub niedokadno u-

stawy.

Gebrüder, bracia.

Gebühr 1) powinno, nale

yto;— 2) taksa, opata;

über die G. fordem, da
nad miar ; nach G. bezah-

len, paci w iloci nalenej.

Gebühren sb. naleytoci.

Gebühren' verb. nalee si,

przynalee, przysta
;
g-de

Abgaben, naleny podatek,

danina
;
g-des Recht, prawo

suce, przynalene.

Gebührenansatz, oblicze-

nie v. oznaczenie opaty.

Gebührenaequivalent
,

równa ilo, równowano
naleytoci.

Gebührenbemessung, wy
miar opaty.

Gebühren freiheit,
no od opaty.

Gebührengesetz,
opat.

Gebührennachlass

wol-

ustawa

opu-

Grieche, rodem Grek, ein

Kind von unehelicher G.
dziecko nielubne, nieprawe.

Geburtsadel , szlachectwo

rodowe.

Geburtsbrief, wiadectwo,
akt v. metryka urodzenia,

metryka rodu.

Geburtsbuch, ksiga naro-

dzonych.

Geburtshaus, dom poo-
niczy.

Geburtshelfer, akuszer

,

poony.
Geburtsland, kraj rodzinny.

Geburtsregister , metry-

ki, ksiga, spis urodzonych.

Geburtsschein ob. Geburts-

brief.

Gedachtniss, Beweis zum
ewigen G. ob. Beweis.

Gedenken sb. pamitanie,

seit lub bei Menscheng. jak

tylko ludzie zapamitamog
v. od niepamitnych czasów.

Gedenkmann, wiadek
spóczesny, pamitnik.

Gedenkmünze, medal pa-

mitkowy.
Gediegen wGdrn. rodzinny,

samorodny.

Gedinge sb. 1) umowa, tar-
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gowanie si; — 2) wGórn-

czas robocizny i to, do cze-

go si kto zgodzi. Mit Jdm
ein G. über etwas machen,

umówi si z kim o co.

Geding arbeit wGórn. ro-

bota na ugod.
Gedungener Mord, morder-

stwo nasadnicze.

Geeignet, sposobny, stoso-

wny, zu einem Amte g. u

kwalifikowany , uprzymio

tniony do urzdu.
G e fa h r , niebezpieczestwo,

G. am Verzuge, niebezpie

czestwo ze zwoki, auf G
und Unkosten des Ausgeblie-

benen, na niebezpieczestwo

i koszt niestawajcego.

Gefährde, podstp, chytro.
G e fäh r d e e i d

,
przysiga na

suszno sprawy.

Gefährden, naraa, wysta-

wia na niebezpieczestwo.

Gefälle 1) das G. spadek

(wody);— 2) die G. dochody

niestae (konsumpcyjne)
,

städtische G. niestae do-

chody miejskie.

Gefällsamt, urzd docho-

dów niestaych v. konsum-

Gefällsangelegenheit
,

sprawa w przedmiocie do-

chodów niestaych.

Gefällsgericht, sd w spra-

wach defraudacyjnych.

Gefällsgesetz, prawo o do-

chodach niestaych.

Ge fä lis p ächter, dzieraw-

ca dochodów niestaych.

Gefällsübertretung, prze-

stpstwo defraudacyjne.

Gefällsverkürzung, u-

szczerbek w dochodach nie-

staych , defraudacya.

Gefällsverwaltung, za-

rzd v. administracya d. n.

Gefangen, uwiziony, wi-
zie. Jdn g. halten, nehmen,

wizi, uwizi kogo.

G e f a n g e n a u f s e h e r v.

Wächter, dozorca wizie,
wizienny.

Gefangenmeister, inspek-

tor, nadzorca winiów.
Gefangennehmung, wi-

zienie , uwizienie , wzicie

w niewol.

Gefängniss, wizienie.

Gefängnissbau, budowa
wizie, budynek wizienny.

Gefängnissbeamte, urz-
dnik wizienny.

Gefängnissstrafe , kara

wizienia.

Gefängnisssystem, system

wizienny.

Gefängnisswesen, przed-

miot dotyczcy wizie, o

winiach, rzecz wizienna.

Gegen, przeciw, Einwendun-
gen g. Jdn einbringen, wnie
ekscepcy , zarzut przeciw

komu , ein Urtheil g. Jdn
ergehen lassen, wyda wy-
rok na kogo

, g. Erlag der

Kosten, za zoeniem kosz-

tów, g. ein Urtheil appelli-

ren, odwoa si od wyroku,
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g. Entgelt ehv. thun, zrobi

za zapat, g. die Vorschrift,

wbrew przepisom.

Gegenantwort ob. Duplik.

Gegenausführung, wy-

wód strony przeciwnej.

Gegenäusserung, owiad-

czenie strony przeciwnej.

Gegenbedingung, waru-

nek wzajemny.

Gegenbescheinigung,
wzajemne powiadczenie.

Gegenbeschuldigung ,

wzajemne obwinienie.

Gegenbeweis, dowód prze-

ciwny, odwód.

Gegendienst, wzajemna u-

suga.

Gegeneinander, naprzeciw

sobie, die Zeugen g-stellen

abhören , stawi wiadków
do ócz, konfrontowa

,
prze-

ciwstawi (aby sobie wy-

mawiali w oczy), die Ge

richtskosten werden g. auf

gehoben , koszta obustronne

znosz si.

Gegeneinanderstellung,
przeciwstawienie, konfronta-

cya, naoczne stawienie wiad-

ków (dla rozpoznania lub

wymówienia).

Gegenforderung, wzaje-

mna pretensya, roszczenie,

naleyto.
Gegengeschenk, wzaje-

mny dar, podarunek.

Gegenklage ob. Widerklage.

Gegenleistung, wzajemne

wiadczenie.

Gegenmittel, rodek zarad-

czy.

Gegenpartei, strona prze-

ciwna, przeciwnik.

Gegenquittung , kontra-

kwit, przeciwkwit, kwit wza-
jemny.

Gegenrechnung, wzajemny
rachunek , rachunek strony

przeciwnej, przeciwrachunek.

Gegenrede, odpowied.

Gegenschein ob. Gegenquit-

tung.

Gegenschlussrede, osta-

teczna odpowied.
Gegenseitig, wrzajemnie, o-

bustronnie, nawzajem.

Gegenseitigkeit , wzaje-

mno.
Gegensperre, drugi klucz.

Gegen Stellung ob. Gegen-

einanderstellung.

Gegentheil (das), rzecz

przeciwn, (der) strona prze-

ciwna
,
przeciwnik , er will

das G. beweisen , dowodzi,

udowodni, e si rzecz ma
przeciwnie, im G. przeci-

wnie.

Gegenverpflichtung v.

Gegenversprechen, wzajemne
zobowizanie, przyrzeczenie.

Gegenvorstellung, prze-

oenie, remonstracya.

Gegenwart, obecno, przy-

tomno.
Gegenwärtig, obecny, przy-

tomny, g. halten, mie na
uwadze, w pamici.

Gegenzeichnung, kontra-

15
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Gegründet ob. Gründen.

Gehalt 1) paca, pensya;

2) der innere G. einer Mün-
ze, wewntrzna warto mo-
nety.

Gehalten (zu etwas), obo

wizany (do czego).

Gehaltsabzug, potrcenie

z pacy.

Gehaltsperre, wstrzyma-

nie pacy.

Gehaltzulage, dodatek do

pacy.
Geheim, tajny

,
potajemny,

skryty, im G-en, potajemnie,

g-e Ehe, maestwo taje

mne, g-e Gesellschaft ob. Ge
Seilschaft, g-er Rath, rada

tajna i radzca tajny.

Geheimhaltung, zachowa-

nie w tajemnicy, utajenie.

Geheimnis s, tajemnica, se

kret,

Gehilfe, pomocnik.

Gehör geben, wysucha, da
posuchanie ob. Audienz.

Gehören, nalee (do kogo,

jako wasno , attrybucya

lub obowizek), dieser Titel

gehört ihm nicht, ten tytu

mu si nie naley, nie su-

y mu, das Feld gehört zu

jenem Dorfe, pole to naley
do tamtej wsi, das gehört

vor das Bezirksgericht, to

naley do sdu powiatowego.

Geissei 1) zakadnik;-- 2)

bicz, plaga.

Geist, duch, umys.

Geistesabwesenheit, nie-

przytomno umysu , bez-
-

przytomno.
Geistesanlagen, zdolnoci

umysowe, umysu.
Geistesbeschaffenheit

,

usposobienie umysowe.
Geistesgebrechen, wady
umysowe, umysu.

Geisteskraft, wadza umy-
sowa.

Geisteskrankheit, choro-

ba umysowa.
Geistesschwäche, niedo-no umysu.
Geis tesver wirrung

v. G-zerrüttung, pomiszanie
zmysów.

Geistig, duchowny, umyso-
wy. G-es Eigenthum, wa-
sno literacka, g-e Flüssig-

keilen
,
pyny spirytusowe,

wyskokowe, g-e Getränke,

napoje rozpalajce, gorce,

g-es und körperliches Wohl,

dobro duchowe i materyalne.

Geistlich , duchowny np.

stan, wadza i t. d. ein G-er,

ksidz, osoba duchowna, du-

chowny.

Geistlichkeit, duchowie-
stwo.

Geklagter ob. Belangter.

Gelangen, doj, dosta si
(dokd), doj (do czego),

osign np. an die Gränze

g. dosta si do granicy, ei-

ne Bittschrift an das Ge-

richt g. lassen, przesa pro-b do sdu, zu dem Seini-
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gen g. odzyska, odebra
swoje, doj do swego.

Geld, pienidze, baares G.

gotowe pienidze, gotówka,

gotowizna, etwas zu G. ma-
chen, in G. umsetzen, spie-

niy.
Geldabgabe v, Giebigkeit,

danina pienina.
Geldaufwand, nakad pie-

- niny, wydatek.

Geldausfuhrverbot, zakaz

wywozu pienidzy z kraju.

Geldbeitrag, skadka pie-

nina.
Geldbusse ?;. G-strafe, ka

ra pienina, grzywny, in

G. verfallen, podpa grzy-

wnom, karze pieninej, G*

auflegen, skaza na grzy

wny, na kar pienin.
Geldcours, kurs , warto

pienidzy w obiegu.

Gelddarlehen
,

poyczka
pienina.

Geldge bahrung, zawiadow-

stwo pienidzmi.

Geldgeschäft, interes, spra-

wa pienina.
Geld handel, kupczenie pie-

nidzmi, bankierstwo.

Geldhilfe, zapomoga pie-

nina.
Geldleistung, danina pie-

nina.
Geldmarkt, targ pieniny.
Geldrimesse v. Sendung,

przesyka pienina.
Geldsorte, gatunek pieni-

dzy.

Geldstück, pienidz.

Geldsumme, kwota, suma
pienina.

Geldwerth v. Geldeswerth,

warto pienina, das Ver-

,
mögen besteht aus baarem
Gelde und G-e, majtek
skada si z gotówki i war-

toci pieninych, etw. zu

Geld, in G. anschlagen , o-

bliczy co na pienidze.

Geldzahlung, wypata.
Geldzeichen , znak pie-

niny.
Gelegen , unter einer Ge-

richtsbarkeit g. sein, podle-

ga czyjej jurysdykcyi, by
czyjempodsdnym, g-e Zeit,

czas sposobny, dogodny.

Geleit v. Geleite, list ela-

zny , stra bezpieczestwa,

glejt, list glejtowy, konwo-

jowy, Jdm sicheres G. ge-

ben, ubezpieczy kogo li-

stem elaznym
,
(w znacze-

niu honor.) orszak, wita.

Geleitbrief v. Schein, karta

v. list bezpieczestwa.

Geloben , przyrzeka uro-

czycie, lubowa.
Gelöbnis s, lubowanie, przy-

rzeczenie uroczyste, G-eid,

przysiga lubujca , Vor-

mundschafts-G. przyrzecze-

nie, lubowanie opiekucze.

Gelten, znaczy , way

,

mie znaczenie , wano,
warto, uchodzi (za co).

Dieses Geld gilt hier nicht,

te pienidze tutaj nie id,
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nie s w obiegu, dies gilt

als Gesetz, to ma moc pra

wa, obowizuje, es gilt dem
Schuldigen , to si odnosi,

ciga do winowajcy, doty-

czy winowajcy, es gilt sei-

ne Ehre, sein Leben, idzie

tu o jego honor, ycie, etw

g. lassen, zgodzi si, przy

sta na co.

Geltend machen , nada
(czemu) moc, wano lub

znaczenie. Rechtsansprüche

g. m. dochodzi praw, pre-

tensyi, dowodzi onych, die

Verjährung g. m. przywo-

dzi zadawnienie , zarzuca
zadawnienie, broni si za-

dawnieniem.

Geltung, wano, warto,
znaczenie, den Gesetzen G.

verschaffen, die Gesetze zur

G. bringen, zapewni pra-

wu, ustawom skuteczno.
Gelübde, lub, lubowanie,

ein G. thun, ablegen, uczy-

ni lub, lubowa. Vormund-

schafts-G. ob. Gelobniss.

Gelüste, chu, zachcenie.

Gemarkung, granice, obrb,
zakres. Innerhalb der G. w
zakresie, w obrbie granic.

Gemäss, dem Gesetze g. po-

dug ustawy , stosownie do

ustawy, der Wahrheit g. zgo-

dnie z prawd.
G em ä s s h e i t , in G. der Ver-

ordnung, stosownie do roz-

porzdzenia.

Gemein 1) pospolity, po-!

wszechny,— 2) spoiny-, g-er

Mord ,
proste morderstwo

,

g-er Soldat (Gemeiner), sze-

regowiec, g-er Schuldner,

dunik upadoci, g-es In-

teresse (Wohl) , dobro po-

wszechne
,

pospolite
, g - es

Wesen, rzecz pospolita, spo-

eczno, kraj, das g-e Be-

ste, dobro pospolite, publicz-

ne, ogóu.

Gemeingeist, duch obywa*

telski t. j. publiczny.

Gemeingläubiger, spó-

wierzyciel.

Gemeinde, gmina, die G,

der Stadt , des Dorfes ob.

Stadtgemeinde, Dorfgemein-

de.

Gemeindeabgaben, dani-

ny, podatki gminne.

Gemeinde älteste , star-

szyzna gminy.

Gemeinde an gehöriger ,

nalecy do gminy.

Gemeindeangehörigkeit,
naleno gminna.

Gemeindeangelegenheit,
sprawa gminy, gminna.

Gemeindeanstalt, zakad
gminny.

Gemeindeauschuss, wy-

dzia gminny, komitet gmin-

ny, komisya gminna.

Gerne indeeigenthum,
wasno gminna.

Gemeindeerfordernisse,
potrzeby gminne.

Gemeindegenosse, ucze-

stnik gminy.
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Gemeindegemarkung, o-

brb gminy.

Gemeindegerechtssame,
prawa gminy.

Gemeindegesetz, ustawa

gminna.

Gemeindeglied , czonek
gminy.

Gemeindegut ob. Gemein
deeigenthum.

Gemeindehaushalt, go

spodarstwo gminne, zarzd
majtku gminnego.

Gemeindelast, ciar gmin
ny.

Gemeindeleistungen, po-

winnoci gminne.

Gemeindeordnung, ordy-

nacya gminna , urzdzenie

gminy.

Gemeinderath 1) radny, raj-

ca;— 2) rada gminna.

Gerne in deverband, zwi-
zek gminny, gmina, in den

G. aufnehmen, przyj do

gminy, aus den G. entlas-

sen, uwolni kogo od zwiz-
ku gminnego.

Gemeindevermögen, ma-
jtek gminy.

Gemeindevertretung, za-

stpstwo, reprezentacya gmi-

ny.

Gemeindevorstand, prze-

oony , starszy , naczelnik

gminy, ob. t. Gemeindevor-

stehung.

Gemeindevorstehung
,

zwierzchno gminna.

Gemeindeweise, wedug

gmin, gminami.

Gemeindewesen , rzecz

gminna.

Gemeindlich, g-es Recht,

prawo gminne.

Gemeinnützig, uyteczny
powszechnie, dla ogóu.

Gemeinschaft, spoecze-
stwo, spólno. G. der Gü-
ter v. Güterg. spólno ma-

jtkowa, spólno dóbr, etw.

mit Jdm in G. besitzen,

spoinie co z kim posiada,

Wille der G. wola spoina,

spoeczna.

Gemeinschaftlich, spoi-

ny, g-e Bestimmungen, prze-

pisy ogólne, g-es Eigenthum,

spówasno , spówanic-
two, g-e Rechte, spólne pra-

wa.

Gemeinschuldner, dunik
wspólny (wacicieli w nie-

podzielnoci zostajcych).

Gemessen 1) dokadny, wy-
rany

,
g-er Auftrag, pole-

cenie wyrane, wyrany roz-

kaz;— 2) g-e Arbeit, robota

na wymiar.

Gemischt, mieszany, róny,
g-e Bezirksämter , urzdy
powiatowe administracyjno-

sdowe, g-e Commission, ko-

misya mieszana, g-e Ehe,

maestwo mieszane
,

g-e

Waarenhandlung
}
handel ró-

nych towarów.

Gemtith, umys.
Gem ü thsb e schaffen heit,

umys, charakter, usposobi-
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nie umysu , umysowe.
Gemüthsbewegung, wzru-

szenie umysu.
Gemüthshinterhaltung,

utajenie, zatajenie umysowe.
Gemüthsruhe, spokojno
umysu.

Gemiitiszustand, usposo-

bienie, stan umysu.
Genealogie, rodopis , rodo-

wód, (jako nauka) rodo-

znawstwo , rodopisarstwo.

Genehmhalten v. genehmi-

gen,przyj (co), zezwoli (na

co), zatwierdzi, potwierdzi.

Genehmhaltung v. Geneh-

migung
,
przyzwolenie

,
po-

twierdzenie. Mit G. der Vor-

mundschaftsbehörde, za przy-

zwoleniem wadzy opieku-
czej.

General, jenera.

Generalität
,

jeneralicya,

rada jeneralna, biuro jene-

ralne.

General-, w wyrazach zoo-
nych znaczy: gówny, ogól-

ny, powszechny.

Generalcommando, ko-

menda gówna, dowództwo
gówne.

Generalinspektion, in-

spekcya gówna.
Generalkarte, mapa ogólna.

Generalpardon , ogólne

,

powszechne przebaczenie.

Generalprokuratur, pro-

kuratorya jeneralna, ogólna.

Generalversammlung,o-
gólne, walne zgromadzenie.

Geniewesen, inynierya.

Geniessbar, uywalny, do

uycia sucy.
Genosse, spólnik, towarzysz.

Die G-n eines Verbrechens t

spólnicy zbrodni.

Genossenschaft 1) spól-

nictwo, udzia (w czem) ;
—

2) bractwo , stowarzyszenie.

Genüge, dem Gesetze , der

Pflicht G. leisten, uczyni
zado ustawie, obowizko-
wi , wypeni obowizek

,

dies erhellet daraus zur G.

to si dostatecznie std o-

kazuje.

Genügeleistung, zado-
uczynienie.

G^nugthun, zado uczyni,

da satysfakcy , wynagro-

dzi szkod, krzywd.
Genugthuung, zadouczy-

nienie, satysfakcy.

G e n u s s , im G-e seiner Rech-

te sein, by w uywaniu
praw sobie sucych, wy-

konywa takowe.

Genüsse und Bezüge, po-

ytki i dochody.

Gepflogenheit, zwyczaj
,.

praktyka.

Gepräge 1) odcisk v. stp!
na pienidzach ; — 2) pi-

tno , znami.

Gerade, prosty, wprost, in

g-er Linie von Jdm abstam-

men, pochodzi od kogo w
prostej linii.

G e r ä t h e ob. Geräthschaft, Sil-

bergerathe, srebra.
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Gerathen, ausser sich, stra-

ci przytomno ; in die Ge
fangenschaft g. dosta si
do niewoli; in Schulden g.

zaduy si; in Vergessen

heit g. pój w zapomnienie;

in Verdacht g. wpad w po-

dejrzenie, uledz podejrzeniu

mit Jdm in einen Streit g.

posprzecza si z kim; die

Wahlen sind nicht g. wy
bory si nie uday, nie po

wiody; es wäre gerathener,

lepiejby byo.

Gera th schaft, zwykle Ge
räthschaften , sprzty.

Gerechtigkeit 1) sprawie

dliwo (jako przymiot), ci

co sprawiedliwo wymierza

j (jako wadza ub upowa-
nienie);— 2) prawo, swo
bod. Jdm G. widerfahren

lassen , wymierzy , odda
. komu sprawiedliwo , G. ü
ben , sprawiedliwo peni
t. j. czyni to, czego spra

wiedliwo wymaga, Jdn den
Händen der G. überliefern

odda kogo w rce sprawie-

dliwoci. Der Fürst hat der

Stadt viele G-en verliehen,

ksi nada miastu wiele

swobód.

Gerechtsame, prawo komu
suce, przywilej v. swo-

boda. Jds G. kränken, na-

ruszy czyje prawa.

Gereichen, zum Nacktheit,

zum Nutzen, zum Schaden,

przynie uszczerbek, poy-

tek, szkod ». sprawi szko-

d, zrobi uszczerbek, die

Anstalten, welche zur Sicher-

keit g. urzdzenia suce
do bezpieczestwa.

Gerhab ob. Vormund,

Gericht, sd, G. halten, od-

bywa sd, über Jdn G.

halten, zoy na kogo sd,
es wird heute kein G. ge-

halten, dzi nie ma sdów,
im G. sitzen , zasiada w s-
dzie, by czonkiem sdu,

' eine Sache vor G. bringen
,

rzecz wytoczy do sdu,
Jdn dem G. überantworten,

odda kogo pod sd, Jdn
vor G. v, beim G. verkla-

gen , zaskary kogo w s-
dzie v. do sdu, Jdn vor

das G. ziehen
, fordem , la-

den, pozwa kogo do sdu,
vor G. erscheinen, stan v.

stawi si w sdzie, ein

strenges G, über Jdn erge-

hen lassen, wyda na kogo
ostry v. surowy sd , wyrok,
ostro go osdzi.

Gerichtlich, sdowy, g-es

Verfahren, postpowanie s-
dowe, Jdn g. belangen, po-

cign kogo do sdu, za-

pozwa.
Gerichtsabgeordnete, wy-

saniec v. wysannik sdowy,
delegowany, komisarz s-
dowy.

Gerichtsbarkeit, wadza
sdowa, jurysdykcya, przy-

sd, orzecznictwo, die G.
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des Landesgerichts , wadza
sdu krajowego, die der G.

des Friedensrichters zugewie-

senen Streitsachen , spory

przekazane orzecznictwu s-
dziego pokoju.

Gerichtsbeisitzer, asses-

sor sdowy.
Gerichtsbote, wony.
Gerich tscompetenz ob.

Gerichtszuständigkeit.

Gerichtsdiener , wony

,

6uga sdowy.
Gerichtsgebühr, opata s-

dowa.

Gerichts li alter, sprawuj
cy sdownictwo.

Gerichtshan den, etw. zu

G. erlegen,zoy co w sdzie.

Gerichtshaus, dom sdo
wy, sd. Jdn vorladen in\

G. zu erscheinen, wezwa
kogo, aby si w sdzie stawi

Gerichtshof, trybuna, izba

sdowa (jako sd).

Gerichtsinhab er, dziery -

ciel sdnoci, wadzy sdo-
wej.

Gerichtskämmere.r v.

Grenzkaniynerer , komornik

sdowy.
Gerichtskosten, koszta s-

dowe v. prawne.

Gerichtsordnung, porz-
dek sdowy , ordynacya s-

• dowa, postpowanie sdowe.
Gerichtssprache

,
jzyk

sdowy.
G e r i c h t s s p r e n g e 1 , obwód

sdowy.

Gerichtsstand, sd wa-
ciwy.

Gerichts stelle, sd, sammt-

lichen G-n wird hiemit be-

kannt gegeben, caemu sdo-
wnictwu wiadomo si czyni.

Gerichtsstillstand, limi-

ta , limitacya , zawieszenie

sdów.
Gerichtstag, dzie sdowy,

termin.

Gerichtsverfassung, u-

rzdzenie sdownictwa, sta-

tut sdowy.
Gerichtsvollzieher, wy

konawca sdowy, urzd wy-

konawczy, komornik sdowy.
Gerichtswesen, sdownic-

two.

Gerichtszuständig, pod-

sdny, podlegy sdowi.
Gerichtszuständigkeit,
waciwo sdu, podsdno.

Geringhaltige Münze, mo-

neta podlejsza (niedowana,

niewartociowa).

Geringschätzig ob. Ge-

ringhaltig.

Gerücht, im bösen , üblen
,

schlechten G. sein v. stehen,

z mie opini, saw, fal-

sche G-e verbreiten
}

rozsie-

wa faszywe wieci.

G e s am m t adj. cakowity, ra-

zem wzity v. zebrany, adv.

pospou, razem (wszyscy).

Sich g. verbürgen, zobowi-
za si solidarnie.

Gesammtbetrag, cakowi-

ta v. ogólna ilo, summa.
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Gesammtertrag , dochód

ogólny.

Gesammtgut, majtno
spoina.

Gesammtheit, ogó (wszy-

stko razem wzite) , die G.

der Grundbesitzer, cae oby-

watelstwo ziemskie, wszyscy

obywatele ziemscy razem.

Gesammthyp o thek oh.Si-

rnultanhypothek.

Gesammtmonarchie, caa
monarchia.

Gesammtname, nazwa spoi-

na v. zbiorowa.

G e s am m t s a c h e (un iversi-

tas rerum), ogó, rzecz o-

góowa.
Gesammtsc li u 1 cl n e r ob. Ge-

meinschiddner.

Gesammtve r b i n d 1 i c li-

ii e i t , spólne (wszystkich)

zobowizanie.

Gesandschaft, poselstwo.

Gesandschafts-Persona-
le, osoby do poselstwa na-

lece.
Gesandschaftsrath, radca

poselstwa.

Gesandter, pose.

Geschäft, zatrudnienie, in-

teres, czynno, sprawa, spra-

wunek , sich etw. zum G - e

machen, obra sobie jaki za-

wód, trudni si czem dla

zarobku, sich etw. zum an-

gelegentlichen G. machen
,

szczególniej si czem zaj-

mowa.
Geschäftsaus weis, wykaz

spraw v. czynnoci.

Geschäftsbehandlung,
prowadzenie czynnoci, in-

teresów.

Geschäftsführer, zawia-.

dowca cudzych interesoV
,

(handlu, wyrobili).

Ges eh äftsgang, tok v. bieg

spraw v. czynnoci.

Geschäftsgebarung, za-

wiadywanie czynnociami.

Geschäftsin struction,
przepis subowy v. instruk-

cya subowa v. poruczenie

subowe.
Geschäftskreis, zakres

czynnoci.

Geschäftskundig, wia-
domy rzeczy.

Geschäftsleitung, kiero-

wnictwo interesów.

Geschäftsmann, przemy-

sowiec, spekulant.

Ge schäfts Ordnung, porz-
dek czynnoci.

Geschäftspraxis, praktyka

sdowa.
Ge schäfts stück, akt, eks-

hibit.

Ges eh äftsstyl, styl przy-

jty w czynnociach prywa-

tnych lub urzdowych, styl

urzdowy, styl waciwy np.

kontrakt nie jest sporzdzo-
ny w stylu waciwym.

Geschäftsträger, sprawu-

jcy interesa (osobliwie przy

dworze jakim)
,
prowadzcy

cudze interesa.

G e s c h ä ft s ü b e r g a b e, zda-

16
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nie czynnoci , oddanie urz-
du , oddanie interesów.

Geschäfts umfang, zakres

czynnoci r. dziaania.

Ge schäfts verw al tung
,

zarzd, zawiadywanie, spra-

wowanie interesów.

Ges eh äftszahl, liczba dzien-

nika poddawczego.

Geschäftszug , tok czyn-

noci.

Geschenk, dar
,

podarek

,

podarunek , upominek , zum
G. bekommen, otrzyma, do-

sta w darze, wzi darem,

zum G. machen, da darem,

w darze
,
podarunku.

Geschenkannahme, prze-

jcie daru, podarunku.

G e s c h e n k g eb e r, darownik,

darodawca.

Geschenknehmer, daro-

biorca , obdarowany.

G e s c h i c h t s u ni s t a n d (T7ia£-

umstand), okoliczno czynu.

Geschlecht 1) pe, rodzaj

(mzki , eski) ;— 2) ród,

plemi.

Geschlechtsbaum, drzewo

genealogiczne , rodowe.

Geschlechts folge, nastp-

stwo rodowe.

Geschlechtskunde ob. Ge-
nealogie.

Geschlechtsname, nazwi-

sko rodowe, familijne.

Geschlechtsregister, ro-

dopis.

G e s eh 1 e c h t s w a p p e n
,
pie-

cz rodowa.

G eschmeide, klejnoty.

Geschwister, rodestw o

,

(dzieci jednych rodziców).

Geschwisterkinder, bra-

cia stryjeczni, wujeczni, cio-

teczni , siostry stryjeczne

,

wujeczne, cioteczne.

Geschworener 1) przysi-

gy (sdzia) ;—
^ 2) przysi-

ny (przy urzdzie wiejskim).

Gesch wo rnenbank, przy-

sigli.

Geschwornengericht, sd
przysigych.

Gesell, towarzysz
,

(u rze-

mielników) czeladnik.

Gesellen kasse, kasa

,

skrzynia, lada czeladzi v.

czaladnia.

Gesellschaft 1) w ogól. to-

warzystwo , spoeczno ;
—

,2) w Handlu spóka, spó-

handlowanie , spókupczenie

(Maskopeihandel) , eine G.

schliessen, spók zawiza,
zawrze, anonyme G. spó-

ka bezimienna, bürgerliche

G. spoeczno cywilna, e-

helichc G. spoeczno ma-
eska, geheime (stille) G.

spóka komandytowa, Gele-

legenheisg. spóka dorazowa,

gelehrte G. towarzystwo nau-

kowe , Handelsg. v. Hand-
lungscompagnie , spóka han-

dlowa, G. unter einem ver-

einigten Namen, spóka wie-

loimienna.

Gesellschafter, spólnik,

uczestnik (spóki). -
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G e s eil s c ha ft s e i g e n th um,
wasno spóki.

Gese lis cli aft sve rtrag,
kontrakt spóki.

Gesetz, prawo, ustawa, ein

G. bekannt machen, ogosi
ustaw, das G. übertreten

przestpi ustaw, an,das G.

gebunden sein , zwizanym
by prawami, tfzyma si
prawa.

Gesetzauslegung, wykad,
tlomaczenie ustawy.

Gesetzbuch, ksiga praw,

kodeks , allg. bürgerliches

G. powszechna ksiga ustaw

cywilnych.

Gesetz entwurf, projekt do

prawa, do ustawy.

Gesetzesrecht r prawo n-

stawowe.

Gesetzgebend, prawodaw-
czy, ustawodawczy.

Gesetzgeber, prawodawca,

ustawodawca.

Gesetzgebung, prawodaw-

stwo , ustawodawstwo , ein

G. .entwerfen, skreli, u-

oy, zaprojektowa ustaw,

ein G. geben, nada ustaw.
Gesetzkunde, prawoznaw-

stwo.

Gesetzkundig, prawoznaw-

ca.

Gesetzlich, prawny
,

pra-

wem przepisany np. kara,

podug prawa, na prawie

oparty np. rzd.
Gesetzlos, bezprawny, bez

rzdny, anarchiczny.

Gesetzlosigkeit, bezpra-

wie, bezrzd, anarchia.

Gesetzmässig, prawny, sto-

sowny do prawa, podug
prawa.

Gesetzmässigkeit, praw-

no.
Gesetzsanction, sankcya

prawa.

Gesetz strenge, surowo
prawa.

Gesetzunwissenheit, nie-

wiadomo prawa.

Gesetz Vorschlag, projekt

do prawa.

Gesetzwidrig, prawu prze-

ciwny, przeciwprawny, bez-

prawny.

Gesetzwidrigkeit ezyn-

no prawu przeciwna , bez-

prawie.

Gesichtspunkt, pogld,
stanowisko, punkt zapatry-

wania si na co.

Gesinde, sucy , sudzy
,

czelad (wiejska).

Gesindeordn ung , urzdze-

nie sucych v. czeladzi,

ordynacya v. regulamin dla

czeladzi lub sucych.
Gespans eh aft, komitat, u-
pastwo (w Wgrzech).

Geständig sein, des Dieb-

stahls, przyzna si do kra-

dziey.

Geständniss ,
przyznanie

si, wyznanie, Jdn zum G.

bringen, naprowadzi, przy-

wie kogo do przyznania

si v. do wyznania . Jäm ciii
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G. abzivingen,wymusinakiml wanie napojów,

przyznanie si , wyznanie. G e t r ä n k e v e r fä 1 s c h u n

Gestängsteuer v; Góm. da-

nina balkowa v. belkowa.

Gestatten ob. Erlauben.

Gastattung ob. Erlaubniss.

Gestehen, przyzna si, eine

That g. wyzna czyn jaki.

Gestehungskosten, kosz-

ta sprawienia, produkcyi.

Gestellig machen, Jdn,
dostawi kogo, sich g. m
stawi si.

Gestion, sprawowanie, za-

atwienie, zarzd interesami

v. czynnociami
,
prowadze-

nie takowych, G. eines Am-
tes, sprawowanie .urzdu.

Gestio nsprotokoll, pro-

tokó czynnoci.

Gesuch
,
proba , danie

,

ein G. bewilligen, przychy-

li si do proby, ein G.

abschlagen , nie przychyli

si do proby.

Gesun dheitsaufs ich t
;

nadzór zdrowia, policya zdro-

wi a.

Gesund heitscerti fi kat
,

wiadectwo zdrowia.

Gesundheitsrücksichten,
wzgld na stan zdrowia.

Gesundheitsstörung, u-

szczerb'ek zdrowia, narusze-

nie zdrowia.

Gesundheitszustand, stan

zdrowia.

Getränkebezug, branie na-

pojów.

G e tV Knkeborgu n g , borgo-

faszowanie napojów.

Getrauter ob. Trauen.

Getreidemarkt, targ zbo-

owy , targowisko zboowe
(miejsce, gdzie si targ od-

bywa).

Getreideze hent ob. Gar-

benzehent.

Geviert w Góm. ein gevierter

Grabenbau, kopalnia wy-
mierzona.

G e w a g 1 1) niebezpieczny, ha-

zardowny;— 2) niebaczny,

g-es Geschäft, przedsibior-

stwo niebezpieczne, za mia-
e, losowe, g-e Aeusserung,

nieostrone, niebaczne wy-

raenie si.

Gewähr 1) (ewikeya) rkoj-

mia, G. leisten, da rkoj-

mi , zapisa ewikcy , za-

rczy;— 2) prawne posia-

danie, Jdn in die G. eines

Gutes setzen , wprowadzi
kogo w posiadanie majtno-

ci , wwiza kogo w majt-
no , Jdn an die G. brin-

gen , schreiben , wpisa kogo

do ksig r. akt hipotecznych.

G e w ä h r a b s c h r e i b u n g

,

wymazanie z ksig hipotecz-

nych.

G ewäh ran Schreibung
,

wpisanie do ksig hipotecz-

nych.

G e w ä h r b r i e f 1) list nadaw-

czy; — 2) akt 'opatrzony

klauzul hipoteczn.
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Gewähren, eine Bitte, przy-

chyli si do proby, das

gewährt keinen Beweis für

die Behauptung , to nie do-

wodzi tego twierdzenia.

Gewährleister, rkojmia
dajcy , rkojmia masc. ewik-

tor.

Gewährleistung, danie r-
kojmii , ewikcyi.

Gewährsmann, ewiktor, gwa-

rant , obowizany do rkoj-

mi, rkojmia masc.

Gewahrsam v. Gewahrsame,

chowanie, dzierenie , zam-

knicie, etw. in seiner G.

haben, dziery co, etw. in

seine G. nehmen, wzi co

do schowania, die Sache be-

findet sich in seiner G. rzecz

znajduje si w jego zacho-

waniu, den Verbrecher in G
halten , zbrodniarza pod ci
sem zamkniciem trzyma

Gewalt, gesetzgebende, rich-

terliche, väterliche, vollzie-

hende, wadza prawodawcza
sdowa , ojcowska , wyko-
nawcza. Jdm G. anthun,

wyrzdzi komu gwat, ei-

ner Weibsperson G. anthun,

zgwaci kobiet, G. anwen-
den, uy siy, aus der vä-

terlichen G. entlassen, ob.

entlassen, G. mit G. abtrei-

ben, vertreiben, si si,
gwat gwatem odeprze.

Gewaltgeber
,

penomoc-
dawca, wadzodawca.

Gewalthaber ob. Bevoll-

mächtigter.

Gewältigen wGóm. G. der

Grubenwässer, pokonywanie,

ciganie, odprowadzanie wo-

dy z kopalni.

Gewaltmissbrauch, nad-

uycie wadzy.
Gewaltsam, gwatowny, g-er

Tod , mier gwatowna

,

(gwatem zadana).

Gewalttätigkeit, öffent-

liche,* gwat publiczny. •

Gewaltträger
,

piastujcy

wadz.
Gewärtigen, etwas zu g.

haben v. einer Sache gewär-

tig sein, oczekiwa, spodzie-

wa si czego.

G e w e'hr , Feuerg. bro, strzel-

ba, fuzya, samopa.
Gewende 1) odwrót (puga);

— 2) staje, stajanie (miara

pola);— 3) garnitur np. su-

kien.

Gewerbe, zarobek ,•$ sposób

zarabiania, rzemioso
,
prze-

mys, concessionirtes G. ob.

co?icessionirt, freies G. prze-

mys wolny (bezkonsenso-

wy), Handelsg. handel.

Gewerbeordn un g ,f ustawa

przemysowa.
Gewerbesachen^. Angele-

genheiten, rzecz v. sprawa
przemysowa v. przemysu
dotyczca, in G. sind die

politischen Verwaltungsbe-

hörden auch Gewerbsbehör-

den, w rzeczach v. sprawach

przemysu dotyczcych wa-
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dze polityczne s zarazem

wadz przemysow.
Gewerbeschein , konsens

przemysowy v. zarobkowy.

Gewerbeschule , szkoa
przemysowa.

Gewerbetreibende, pro-

wadzcy rzemioso, rzemiel-

nik, przemysowiec.

Gewerbsbefugnissoi.
Gewerbeschein.

Gewerbsbehörde , wadza
przemysowa (w rzeczacl

przemysu dotyczcych).

Gewerbsberechtigung
uprawnienie do prowadzenia

przemysu v. przemysowe.
Gewerbsbetrieb, ruch

przemysowy
,

prowadzenie

przemysu.

Gewerbsfleiss
,
przemys,

industrya.

Gewer bsfreiheit, wolno
zarobkowania.

Gewerbsinhaber, waci-
ciel zakadu (przemysowe-
go)-

Ge we rbs kundiger, znaw-

ca , wiadomca przemyso-
wy.

G ew e rb sm a n n , rzemielnik,

profesyonista.

Gewerbsmässig, dla za-

robku.

Gewerbsrecht 1) prawo za-

robkowania ;
— 2) ustawa

przemysowa.
Gewerbsverleih ung, po-

zwolenie, konsens na prze-

mys, rzemioso, professy.

G e w e r k e ob. Bergrechtseigen-

thiimer.

Gewerkschaft wGórn. gwa-
rectwo.

Gewicht 1) waga;— 2) ci-

ar do waenia;— 3) wa-
no, znaczenie, wpyw, rei-

nes G. v. Netto G. czysta

waga (waga samego towaru),

rohes v. bnitto G. sirVowa

waga (wraz z opakowaniem),

das G. halten, mie, trzy-

ma naleyt wag , einer

Sache G. verleihen, nada
czemu wano, znaczenie.

Gewinn, zysk, korzy, za-

•obek, wygrana np. procesu
7

bitwy, na loteryi , abgehen-

der G. stracony zysk v. ko-

rzy, der G. an Erz war
unbedeutend, ilo wydoby-
tego kruszcu byanieznaczn.

Gewinnen, zyska, otrzy-

ma co prac, zjedna so-

bie, wygra (proces, bitw).

Gewinnsucht, chciwo zy-

sku.

Gewinnung w Góm. wydo-
bywanie, otrzymywanie, die

G. von Mineralien stehet

dem Bergbesitzer zu, wydo-
bywanie mineraów suy po-

siadaczowi kopalni.

Gewissen, sumienie , nach

seinem besten Wissen und
G. wedug najlepszej wiedzy

i sumienia, wedug przeko-

nania.

Gewissensehe, maest wo
sumienia.
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Gewissenszwang-, gwat
sumienia, przymus religijny.

Gewohnheit, zwyczaj.

Gewohnheitsrecht, pra-

wo zwyczajowe.

Gezogener Wechsel, weksel

trasowany.

Giebigkeit, danina.

Gift, trucizna.

Giftmischer, truciciel.

Giftmord, otrucie, morder-

stwo przez otrucie.

Gilde, towarzystwo, bractwo,

kongregacya ( kupiecka ).

Handiuerker-G. cech.

Gil te ob. Gülte.

Girant, indosant
,
przelewca

wekslu.

Giratar, indosat , przelewo-

bierea.

Giriren, indosowa, przele-

wa na kogo (np. weksel,

summ pienin,) t. j. ust-

pi na pimie.

Giro
,

przelew , indosacya

wekslu.

Girobank, bank przelewo

wy, przekazowy v. indosa

cyjny.

G i r o g e 1 d
,

(waluta) zapata
za przelew.

Glaube v. Glauben, wiara,

Jdm G. beimessen, da wia-

r komu, zaufa, auf Treue

und G. na uczciwo.
Glaubens ab fali , odstp-

stwo, odszczepieiistwo.

Glaubens ab triinniger, od-

szczepieniec, odstpnik.

Glaubensbekenntniss ,

wyznanie wiary.

Glaub ensge no ss, spówier-

ca
,

jednowierc , spówy-
znawca.

Glaubenspartei, sekta re-

ligijna.

Glaubenswiirdig , wiary-

godny.

Glaubens zwang, przymus
religijny.

Gleichartig
, jednorodny,

jednaki, jednakowy (t. j. je-

dnorodzajowy).

Gleichbedeutend, równo-

znaczny, jednoznaczny.

Gleichberechtigung, ró-

wnouprawnienie.

Gleichförmig, równokszta-

tny, jednostajny.

Gleichkommen, wyrówna
komu.

Gleichlautend, równo-

brzmicy
,

jednobrzmicy
,

zgodny, die Abschrift ist mit

der Urschrift g. odpis zgo-

dny z pierwopismem , zwei

g-de Abschriften, dwa jedno-

brzmice odpisy.

Gleichmässig, równo, g.

vertheilen , równo podzie-

li.

Gleichsam, niejako, jako-

by, niby.

Gleichstellen, zrówna.
Gleichzeitig, równoczenie,

jednoczenie.

Glück sver trag , kontrakt

losowy.

Gnade, auf G. und Ungnade
sicher geben, podda si, zda
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G - laste

blfnier

gubernia.

si na ask.
Gnadenbrief, list uaska-

wienia.

Gnadengabe, datek z aski.

Gnade n g ehalt, G-geld, G-
brod, chleb askawy.

Gnadengesuch
,
proba w

drodze aski.

Gnade nj a h r , G-monat , G-
quartal, rok, miesic, kwar-

_ta dobrodziejstwa v. aski.

Gottesdienst, suba boa,
naboestwo.

Gotteslästerer
,

rung , blunierca,

stwo.

Gouvernem ent
,

rzd, rejencya.

Gouverneur
,

gubernator
,

rzdzca gubernii. BanJcg

naczelnik, komisarz rzdo-

wy banku.

Grabe rei wGórn. kopalnia.

Gräber - Diebstahl , grobo-

kradtwo, upienie grobów.

Grad, stopie, G. der Ver-

wandschaft, der Schwäger-

schaft , stopie pokrewie-
stwa, powinowactwa, im glei-

chen G-e , zarówno , w rów-

nym stopniu , in dem G-e,
ais... w miar jak...

( ' r a di r en w Góm. ty.
Gradirung, tenie solanki.

Gradirhaus r. Gradiricerk,

tnia.
G r a d i r m e s s e r , stopnio-

mierz.

G r a d u i r e n , wynie na sto-

pie, przyzna stopie aka-

demicki.

G r a d u i r t
,
posiadajcy sto-

pie akademicki.

Gränze 1) granica;— 2) za-

kres; sich in den G-en sei-

ner Gewalt halten, zacho-

wa granice , trzyma si.

granic lub zakresu wadzy
swojej, die G. der Vollmacht

überschreiten
,

przekroczy
granice penomocnictwa, dzia-

a nad umocowanie.

Gränzbegehung , objazd,

obejrzenie granic.

Gr änzbef e stigung, utwier-

dzenie, obwarowanie granic.

G r ä n z b e r i c h t i g u n g, spro-

stowanie granic.

Gränzb-ezirk, obwód gra-

niczny.

G r ä n z fe s t u n g, twierdza gra-

niczna v. pograniczna.

G r ä n z h ii g e 1 , kopiec gra-

niczny.

Gr an z kämm er er , komor-

nik.

Gränzland, kraj pogranicz-

ny, pogranicze.

Gränzlinie, linija granicz-

na, kordon.

G r än z m a r k e , znak gra-

niczny.

G i ;i n z n a c h b a r , ssiad gra-

niczny, granicznik.

Gränzstadt, miasto pogra-

niczne.

Gränzstein, kamie gra-

niczny.

G r ä n z s t r e i t, spór graniczny.

Gränz verrück ung ,
naru-
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szeme granic.

Gränzwache, stra grani-

czna.

Gränzzollam t, urzd co-

wy pograniczny.

Gremium, zgromadzenie, kon-

gregaeya Grosshändler

zgromadzenie hurtowników.

Grob 1) gruby;— 2) ciki;
— 3) szorstki; g-e Unvorsich-

tigkeit , wielka nieprzezor-

no, g-es Verschulden, ci-
kie zawinienie, g-es Beneh-

men, szorstkie, nieokrzesane

zachowanie sie.

Grosseltern , dziadostwo

(dziad i babka).

Grossenkel, prawnuk.

G r o s s h a n d e 1 , handel bur-

towny.

Grosshändler, hurtownik.

Grossjährig', penoletni.

G r o s s j ä h r i g k e i t
,

peno-
letno , die G. erreichen

doj£ do penoletnoci.

G r o s sj äh r i g k e i t s e r k 1 ä

r u n g, uznanie penoletnoci

Grosskreuz 1) kawaler wiel

kiego krzya; — 2) wielki

krzy.
Grossmacht, mocarstwo pier-

wszego rzdu.
Grossmeister, wielki

mistrz.

Grube wGórn. kopalnia.

Grubenbau, kopalnictwo.

Grubenfeld
,

pole kopal-

niane.

Grubenkleie, rudy drobne

G r u b e n m a s s , miara górni

cza.

Grub en was ser, woda we-
wntrzna v. zaskórnia.

Grubenwerk ob. Grube.

Grund 1) rola, grunty, zie-

mia;— 2) dno, spód (jako

fundament);— 3) podstawa,

zasada, przyczyna, powód
(przenonie);— G. utid Bo-
den, grunt, liegende Grün-
de, dobra nieruchome, nie-

ruchomoci, einer Sache auf
den G* gehen , zbada isto-

t rzeczy, auf G. der Aus-

sage, na zasadzie zeznania,

dafür sprechen erhebliche

Gründe, przemawiaj za tern

wane powody, einer Mei-

nung etw. zu G-e legen, o-

prze zdanie na czem, die-

ser Meinung liegt das zu

G-e, zdanie to polega na
tem,/ür seine Meinung Grün-
de anführen, przytacza do-

wody na poparcie swojego
zdania, im G-e, w samej

rzeczy, w samej istocie, mit
Gründen beiceisen, toiderle-

gen, dowodnie okaza, zbi,
von G. aus, do szcztu, ze

szcztem, zu G-e gehen, 1)

(za)ton;— 2) zniszcze, u-

pa (np. kredyt, handel,

miasto)
, zu G - e richten

,

zniszczy kogo lub co, przy-

wie do upadku.

Grundamt, urzd miejscowy.

Grund artikel, artyku za-

sadniczy.

G r u n d b e s i t z
,
posiado

17
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gruntowa, ziemska.

Grundbestandtheil,cz
istotna ogóu.

Grundbuch, ksiga grunto-

wa.

Grundbuchsextrakt, wy-
cig z ksig gruntowych.

Grundbuchs kör per, ciao

hipoteczne.

Grundcomplex, obszar zie-

mi.

Grunddienstbarkeit, su-

ebno gruntowa lub wiej-

ska.

G r u n d e i g e n t h u m
,

posia-

do.
G r u n d e i n 1 ó' s u n g , wykup

no gruntów.

Gründen, fundowa , zaka-

da (np. szko, klasztor),

sich auf etw. g. opiera si,

na czem, gegründet, uzasa-

dniony, pewny, in etw. g.

seht, opartym by, opiera

si, zasadza si na czem
Grundentlastung, wyswo-

bodzenie gruntu.

Gründer, fundator, zaoy-
ciel, twórca.

Crrundfe s t e
,

podwalina,

podstawa, fundament.

Grundgebühr, opata za-

sadnicza.

Grundgerechtigkeit v.

Grundgerechtsame, prawo do
gruntu przywizane.

G r u n d g e r i c li t , sd miej-

scowy.

G r u n d h e r r , waciciel grun-

tu, dziedzic, pan woci.

Grundherr schaft, waci-
ciel wsi, pastwo (dziedzic).

Grundlage, podstawa, pod-

walina, fundament, die G.

des Kredites ist... podstaw
kredytu jest...

G ruh d 1 a s t , ciar gruntowy.

Grunrflastenablösung ,

wykupno , spata ciarów
gruntowych.

Grundlinien, gówne v.

pierwsze zarysy.

G r u n d o b r i g k e i t, zwierzch-

no gruntowa (ziemska).

Grundpfand, zastaw nie-

ruchomy.

Grundrecht, ustawa v. pra-

wo zasadnicze v. fundamen-

talne.

Grundsatz, zasada, etw. zum
G. machen, przyj co za

zasad.

Grundsätzlich, ze zasady,

zasadniczo.

Grundservitut, suebno
gruntowa,^ rzeczowa.

Grundsteuer, podatek grun-

towy, ziemski, (anowe).

Grundstrecke wGóm. cho-

dnik gówny.
Grundstück, grunt.

Gründung, fundacya, zao-

enie.

Grün d verfas sung, organi-

zacya, urzdzenie gówne v.

zasadnicze.

Grundverschreibung, za-

pis gruntu.

G r u n d w i r tli , gospodarz

wiejski.
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G r u n d z e r s t ii c k u n g ,
po-

dzia, rozczstkowanie grun-

tu.

Grundzins, czynsz z grun-

tu, gruntowy, ziemny.

Grund z ug 1) pierwszy, gó-
wny rys, zarys;— 2) cecha.

Gulden, zoty, ein G. österr.

W. zoty austryacki.

Gülte 1) ciao hipoteczne, an
die G. bringen ob. an die

Gewahr bringen;— 2) czynsz

ziemny.

Gültig, majcy warto, o-

bieg (np. pienidz);— 2) wa-

ny (np. kontrakt);— 3) o-

bowizujcy (np. przepis, u-

stawa) ; das Geld ist hier

nicht g. pienidze nie s
tutaj w obiegu, nie bior ich,

etw. g. machen, wano cze-

mu nada.
Gültigkeit, wano.
Gültigmachung, nadanie

czemu wanoci.
Gunst, korzy, aska, sprzy-

janie, die Gerichte haben zu

seinen G. entschieden, sdy
orzeky na jego korzy

,

das Urtheil ist zu seinen

G. ausgefallen, wyrok wy-
pad na jego stron (korzy),
zu Jds G. Geld erlefón,

zoy na rzecz czyj pie-

nidze.

Gut adv. etw. g. heissen
, g.

sein lassen, zezwoli, przy-

sta na co, przyj co, für
etw. g-stehen, rczy za co,

für Jdn g-sagen, stehen, r-

czy za kogo , etw. g-thun,

wynagrodzi komu co
,

(u

kupców) g. haben, sein, mie
naleno.

Gut sb. 1) dobro;— 2) maj-
tek;— 3) towar, zu G-e kom-
men, by na korzy, nale-e si, bewegliches G. ob.

beweglich, unbewegliches G.

ob. unbeweglich, kaufmänni-
sches Q. towar.

Gutachten, opinia, zdanie,

sein G. über etw. erstatten,

da .opini o rzeczy , Jds
G. einholen, zada opinii.

Gutachtlich, w sposobie o-

pinii, einen g-en Bericht er-

statten, zoy raport wraz

z opini lub zoy sprawo-

zdanie.

Gutbefinden sb. des Rich-

ters, uznanie, mniemanie s-
dziego, nach seinem G. we-

dug swego uznania, zdania.

Güte , in der G. abmachen,

zaatwi w dobry sposób

,

zgodnym sposobem.

Güter, dobra.

Güteranweisung, przekaz

towarów.

Güter be schau er, rewizor

towarów.

Gut erb es tat ter v. Güter-

besteller, strczyciel przewo-

zowy, spedytor.

Gütercomplex, obszar dóbr

(ziemskrbh, jedne stanowi-

cych cao).
Gütergemeinschaft, spól-

no majtkowa , spólno
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dóbr.

Güterkörper, majtno
ziemska.

Güter 11 ahmhaftmachung,
wyjawienie majtku.

Guthaben sb. naleytose, re-

szta z obrachunku.

Gutheissung, uznanie, po-

twierdzenie, pochwalenie, a-

probacya.

Gütlich, dobrowolny, w zgo-

dnym sposobie, sich g. aus-

einandersetzen, zgodnie uo-y si, den Streit g, beile-

gen, ukoczy spór sposobem

zgodnym, na drodze zgody,

zagodzi spór, ein g-er Ver-

gleich, dobrowolna, przyja-

cielska ugoda.

Gutmache n , wynagrodzi.

Gut rechnen, policzy na

czyj korzy.
Gutsagen , rczy za kogo.

Gutsbesitzer v. Gutsherr .

waciciel dóbr, dziedzic.

Gutsgebiet, obszar dóbr.

Gutsgemarkung , obrb
dóbr.

Gutsherrschaft 1) domi-

nium, dwór;— 2) pastwo
(jako zbiór wicej dóbr).

Gutsherrsehaftlich, do

minikalny, dworski.

Gutwillig, dobrowolny, o-

choczy, chtny.

SI

Habe, majtek, dobytek
7
mie-

nie.

Habe und Gut, cay maj-
tek, dobytek. Fahrende H.

majtek ruchomy.

Haben sb. u kupców habet

v. credit, naleyto od kup-

ca komu przypadajca.

Habhaft werden, eines

Beschuldigten", schwyta, u-

j winowajc, einer Sache

wieder h. iv. odzyska, ode-

bra co napowrót.

Habilitation 1) wykazanie

uzdolnienia;— 2) uzdatnie-

nie (co do wykadu nauki

w uniwersytetach).

H a b i 1 i t i r c n, sich , uzdatni

si, usposobi, wykaza vi

zdolnienie do nauczycielstwa

(mianowicie na wszechni-

cach).

H a b s c h a ft , Habseligkeit ob.

Habe.

Hafen, przysta, port, in den

H. einlaufen, zawin do

portu, aus dem H. auslau-

fen, wypyn z portu, den

H. sperren , schliessen , za-

broni wstpu do portu lub

wyjcia z niego.

Hafenamt, urzd portowy.

Hafengeld, portowe.

Hafenstadt, miasto portowe.

Hafenzoll ob. Hafengeld.

Hafer ei (Haivarie) 1) awa-

rya (straty morskie, na mo-

rzu poniesione);— 2) porto-

we, kotwiczne i inne wy
datki podczas eglugi.
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Haft, areszt , Jdn zur (ge-

fänglichen) H. bringen, u-

wizi kogo,, aresztowa.

Haftbefehl v. Verhaftsbe-

fehi, rozkaz aresztowania.

Haftbrief v. /Steckbrief list

goczy.
Haften, ciy na czem, by

odpowiedzialnym, h-de Schul-

den, dugi cice, für etw.

v. Jdn h. rczy, by od

powiedzialnyra za kogo lub

za co, diese Schuld h-t auf
dem. Gute, ten dug ciy
na majtnoci, diese Schuld
h-t hypothekarisch, dug ten

ciy hipotecznie
, diese

Schuld h-t mit auf ihm, ta

wierzytelno ciy i na nim,

die auf Grund und Boden
h-de Last, ciar gruntowy,

es h-t Gefahr am Verzuge,

rzecz nie cierpica zwoki,
rzecz nagli.

H a ft g e 1 d ob. Angeld.

Häftling, wizie, aresztant.

Haftung, persönliche, odpo-

wiedzialno (osobista), po-

rczenie, solidarische H. od-

powiedzialno solidarna
,

wechselrechtliche H. odpo-

wiedzialno wekslowa, in H.
treten, przyj za co odpo-

wiedzialno.

Hagelschlag, gradobicie.

Halbbauer v. Halblehner,

pórolnik.

Halbbeweis, dowód poczt-
kowy, poowiczny.

Halbbruder, Halbschwester,

Halbgeschwister ob. Stief-

bruder.

Halb brüchig, na póstron-

nicy (fracta pagina).

Halbbürtig ob. Stief....

Halbgetreide, polad.

Halde w Górn. warpia, war-

pisko, hod.
Hälfte, Jdn zur H. zum Er-

ben einsetzen , ustanowi ko-

go dziedzicem poowy ma-

jtku, Verletzung über die

H. ukrzywdzenie nad poo-

w , den Verlust zur H. tra-

gen, strat w poowie po-

nie.
Halsgerichts- Ordnung,

ustawa karna (Karola V.).

Haltbar, mocny, trway, da-

jcy si utrzyma, obronny,

uzasadniony, ein haltbarer

Grund, zasada niemogaca

by obalon
,

' der Beweis ist

nicht h. dowód ten nie moe
si utrzyma.

Halten 1) für Pflicht, für
wahr h. mie, uwaa za

powinno , za prawd , Ge-

richt, Sitzung, Versammz
lung h. odbywa sdy, po-

siedzenie, zgromadzenie, ein

Gesetz h. przestrzega, za-

chowywa ustaw, inne h.

wstrzyma , zawiesi , Jdn
bei sich h. przechowywa
kogo, das Versprechen , den

Vertrag, das Wort, h. do-

trzyma przyrzeczenia , li-

mowy, sowa ;
— 2) w Górn.

die Stunde h. zachowywa
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kierunek, der Gang hellt die

Stunde, ya zachowuje pier-

wotny kierunek.

Halten, sich an das Gesetz,

trzyma si ustawy, zasa-

nia si ni, sich an eine

Person, Pfand, Vermögen

h. trzyma si osoby, za-

stawu, majtku, to jest do-

chodzi, poszukiwa swego

na osobie, zastawie, majtku.
Hältig w Górn. ob. erzhaltig.

H ä 1 1 i gk e i t der Münze, war-

to wewntrzna monety.

Halt punkt ob. Anhaltspunkt.

Haltung, postawa, zastoso-

wanie si
,
prowadzenie (y-

cia)
,
podpora , drohende II.

grona postawa, moralische

und politische 11. zachowa-

nie si moralne i polityczne.

Halurgie (Salzwerkshunde)

w Górn. solnictwo.

Hämisch, szyderäki , uszczy-

pliwy v podstpny, zoliwy,
h-e Aeusserungen , uszczy-

pliwe wyraenia, h-s Beneh-

men, podstpne postpowa-
nie.

II a mm e r w e r k , kunica, ha-

mernia.

Hand, an Jdn anlegen, tar-

gn si
,
porwa si na ko-

go , Jdm freie II. lassen,

zostawi komu wolno dzia-

ania, die II. mit im Spiele

haben, nalee do czego,

mie w czem udzia, nale-e do praktyk, zu eigenen

II-e/i zustellen, Bamej osobie

dorczy, do wasnych rk
odda, unter der H. pota-

jemnie , skrycie , vor der U.
tymczasem.

Handanlegung, targnienie

,

porwanie si na kogo.

Handarbeit, robota rczna.

Han darbeiter , robotnik

rczny.

H a n d b i 1 1 e t , list odrczny,

pismo odrczne.

Handbrief, list nadawczy,

przywilej , dyplom (przez

panujcego nadany).

Hand eisen v. Handfesset ,

pta , okowy rczne , lub na

rce.

Handel 1) handel, kupcze-

nie, kupi, Grossh. handel

ryczatowy, hurtowy, Klein-

h. handel czstkowy, dro-

biazgowy , kramarstwo ;
—

2) einen II. beendigen, sko-
czy interes , den IL erzäh-

len, opowiedzie rzecz (jak

si stao) , Jdn in einen II.

'verwickeln , wplta kogo w
jak spraw, mit Jdm im
II. stehen, traktowa, uga-

dza si z kim (np. o kup-

no) , H. treiben, prowadzi
handel , trudni si handlem.

Händel, zwada, 11. mit Jdm
anfangen , wszczyna z kim

zwad.
H an d ein 1 ) handlowa, han-

del prowadzi, kupczy;—
das Amt h. peni urzd,
mit Jdm wegen etw. h. u-

raawia* sio. traktowa z kim
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o co , es handelt sich um das

Vermögen, idzie o majtek
Handelsagent, ajent han-

dlowy.

Handels angelegenkeit,
interes handlowy , sprawa

handlowa.

Handelsbefugniss, zezwo-

lenie, konsens na handel.

Handelsberechtigung
prawo handlowania.

II a n d e 1 s b u ch , ksiga kn
piecka.

Handelsbund v. Handels

biindniss, zwizek handlowy

II a n d e 1 s c o m p a g n i e v.

Handlungsgesellschaft ,
kom

pani , towarzystwo , spóka
handlowa.

Handelsflagge , bandera

kupiecka.

Handelsfreiheit, wolno
handlowa.

Handels gebiet, okrg han-

dlowy. •

Handelsgenosse v. Han-
delsgesellschafter , spóhiik

. handlowy.

Handelsgericht, sd han-

dlowy.

Handelsgesetz , ustawa

handlowa.

Handelshaus v. Handlungs-

haus , dom handlowy.

Handelskammer, izba han-

dlowa.

Handelsmann, kupiec, han-

dlownik.

H an d e 1 s o r t v. Handelsplatz,

miejsce handlowe.

Handelsrecht 1) prawo
handlowe ;

-— 2) prawo pro-

wadzenia handlu.

Handelssachen 1) sprawy
handlowe ; — 2) towary.

Handelsschiff, okrt han-

dlowy, kupiecki.

Handelssenat, wydzia dla

spraw handlowych.

Handelsstadt, miasto han-

dlowe.

Handelsstand, stan ku-

piecki.

Handelsverkehr, ruch, o-

brot handlowy, zwizki han-

dlowe.

Handelsvertrag, umowa

,

traktat handlowy.

Handelszeichen, znak
handlowy, szyld, godo.

Handfest, wany, niewzru-

szony np. kontrakt, h. ma-
chen Jdn , uwizi

,
przy-

trzyma kogo.

H a n n d fe s t e ob. Gew'dhrbrief

Handgeld, zadatek , zaci-

ne (ochotników).

H a n d g e 1 ö b n i s s v.. Hand-
gelübde , lubowanie, przy-

rzeczenie (przez podanie r-
ki)

, danie rki.

Handgemein werden, po-

dbi si-, uderzy na siebie.

Handgemenge, bitka , bój-

ka, bijatyka, zaebki.

Handgreiflich, dotykalny,

jasny, widoczny, do nama-
cania, ein h-er Beweis, do-

wód oczywisty, eine h-e Lü-
ge, widoczne, wierutne kam-
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stwo.

H a n d li a b e n 1) wykonywa,
sprawowa, zarzdza;— 2)

czuwa nad czem
,
przestrze-

ga czego , die höchste Ge
walt h. sprawowa najwy-
sz wadze, die Gerechtig-

keit h. zarzdza wymiarem
sprawiedliwoci , wymierza
sprawiedliwo , die Wirt-
schaft h. zarzdza, zawia-

dywa gospodarstwem.

Handhabung 1 ) wykony-
wanie, sprawowanie, zarz-

dzanie;-— 2) czuwanie, prze-

strzeganie , II. der Gerech-

tigkeit, zajmowanie sie wy-
miarem sprawiedliwoci, II.

der Gesetze, przestrzeganie

ustaw, H. der Ordnung , u-

trzymanie porzdku.
Hand kauf 1) kupno z wol-

nej rki ;— 2) kramarstwo,

kupczenie drobiazgowe.

Handlanger, wyrobnik, po-

mocnik.

H a n d 1 a n g e r a r b e i t
,
praca

pomocnicza.

Handlung (jako czynno)
czyn , dziaanie

,
(jako za-

trudnienie; handel , kupcze-

^ nie, handlowanie.

1 1 a n d 1 u n g s- w zoonych ob.

Handels.

Handlungsacti ven, wie-

rzytelnoci handlowe.

kup-

g, professya,

sprawowanie

H and 1 nngsd i en er

,

czyk.

Band] mig s [»a s a i v a

handlowe.

dugi

H a n d p f a n d , zastaw rczny.

H a n d p fa n dg e b e r, zastawca.

Handpfandn ehmer, za-

stawnik.

Handrobot v. Handfrohne,

pasczyzna rczna
,

piesza.

Handschlag, podanie rki.

H a n d s c h r e i b e n ob. Handbil-

let.

H a n d s eh r i f t 1) pismo ;
—

2) rkopism.

Handthie r u n

zatrudnienie

,

interesów.

Handwerk, rzemioso , Jdm
ins H. greifen, wtrca si
do czyjego rzemiosa, wda-

wa si nie w swoje czyn-

noci, etw. als ein II. be-

treiben, trudni si czem dla

zarobku , ins II. heirathen
,

przyeni si do rzemiosa,

H. treiben , trudni si rze-

miosem.
H a u d w e r k s o r d n u n g , u-

stawa rzemielnicza , urz-
dzenie rzemios.

Handzeichen, podpis, znak

rki.

Hauer w Góm. kopacz.

Haupt, w zoonych znaczy w
ogólnoci gówny, np. II-aas-

weis
,
gówny wykaz , H-

auszug r. H-ausferligung
,

wycig gówny (aktu).

Hau p t e i d
,
przysiga stanow-

cza.

Haup ten t scheidung, o-

rzeczenie gówne (w gów-
nym przedmiocie).
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Hauptsache, istota rzeczyJHausgeräth, sprzt domo-

przedmiotgówny(wsprawie)J wy, statki domowe.

Hauptsächlich, gównie,

szczególniej.

Hauptschlüssel, klucz o-

gólny.

Hauptschuldige, winowaj-

ca gówny.
Hauptstadt, stolica, miasto

stoeczne.

Hauptstamm (Vermögen) ,

stay majtek.

Haupts to Ile v. Hauptstol-

len w Górn. ob. Stollen.

Hauptstrecke w Górn. ob.

Strecke.

Hauptstück, cz gówna,
rozdzia (w dziele).

II auptverh andlung, roz

prawa gówna (w postpo
waniu karnem)

Ha uptv
ne zgromadzenie

Haus, von IL zu H. od domu
do domu, H. und Hof , po-

siado, wasno, siedziba,

dwór, H. und Hof verlassen,

opuci dom , siedzib.

Hausarrest, areszt domowy.
Hausbeschau, ogldziny

domowe.
Hausbesitzer , waciciel

domu.

H a u s d i e b , zodziej domowy.
Hausdienstbarkeit, su-

ebno miejska.

Hausdurchsuchung, rewi-

zya domu
,

przeszukanie

domu.

Hausgenosse, domownik.

r s amm 1 un g , wal-

Hausgesinde , czelad do-

mowa.
Haushalten, gospodarowa,
zawiadywa gospodarstwem.

Haushälterisch, gospodar-

nie.

Haushaltung, gospodarstwo,

ekonomika.

Haushofmeister, marsza-

ek domu.

Hausirbefugniss, konsens,

pozwolenie na handel obno-

iry, kupczenie obnone, kra-

marstwo obnone.
Hau sir en, obnosi, kupczy

po domach.

Häusler, chaupnik.

Hausrath sb. Hausgeräth.

Haussatz, pozycya hipo-

teczna na domu.

Haussteuer, podatek do-

mowy.
Hausstand 1) domownicy;
— 2) stan domu.

Haussuchung ob. Haus -

durchsucliung.

Hausvater, gospodarz ,
- oj-

ciec lub gowa familii.

Hausverwalter, rzdca do-

mu, marszaek.

Hauswesen 1) gospodarstwo

domowe;— 2) interesa go-

spodarstwa dotyczce.

Hauszinssteuer
,
podatek

czynszowy.

Hauszucht, karno domowa.
Havarie ob. Haferei.

HazardspieL, gry hazardowe.

18
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Heger

II c c r b .1 n Q
,
pospolite rusze-

nie.

Heerwesen, rzecz wojsko-

wa, wojskowo.
Hegen 1) hodowa; — 2)

mie; Verdacht h. mie po-

dejrzenie.

,
gajowy, leny.

Hehler, ukrywacz, przecho-

wywacz.

He i Ige Id (bei Verletzungen)

nawizki.

Heiligkeit, seine, Jego wi-
tobliwo, papie, Ojciee w.

Heimat 1) miejsce rodzinne;

— 2) ojczyzna, swojszczy-

zna^ — 3) zamieszkanie.

Heimatsbehörde, zwierz-

chno miejsca urodzenia.

II e i m at s g em e i n d e ,
gmina

rodzinna.

Heimats los, bez staego za-

mieszkania, tuacz, luny.
Heimats recht, prawo swoj-

szczyzny (wypywajce z na-

leenia do gminy).

Heimatsschein,, wiadec-
two pochodzenia.

Heimfall ob. Caduc.

Heimfallen ob. Heimfällig.

Heim fällig, przepady pu-

cizn
,

prawem pucizny

,

kaduka, bezdziedzicznoci.

Heimfälligkeit ob. Cadn-
cit'dt.

Heim fall srech t ob. Caduc-

recht.

Heimlich, potajemny, po-

kryjoiny, skryty.

Heimsagen (ein Privile-

gium, ein Gewerbe), zrzec

si przywileju, zoy rze-

mioso.

Heimstellen <ob. anheimge-

ben.

Heirath, zwizek maeski,
oenienie si, zamcie, icie

za m.
Heirathsgut 1) posag;— 2)

dobra posagowe.

Heirathsvertrag, umowa
przedlubna , intercyza.

Helfershelfer, pomocnik,

wspólnik (w zbrodni).

Hemmen, wstrzymywa, ta-

mowa, przeszkadza, nie-

dopuszcza. Die Execution

h. wstrzyma egzekucy, die

Verjährung h. przerwaprze-
dawnienie.

Herabsetzung 1) znienie;

— 2) zagodzenie; H. der

Steuern , znienie podatku
f

H. der Strafe, zagodzenie
kary.

Herabwürdigung, poni-

enie , sponiewieranie (np.

wasnej godnoci), sprofano-

wanie.

Herausfordern, wyzywa

,

zum Zweikampfe h. wyzywa
kogo na pojedynek, na rk.

Herausforderer, wyzywa-
jcy, wyzywacz.

Herausgeben, ein Werk,
wydawa dzieo.

Herausgeber, wydawca.
Herbeilassen, sich, sko-

ni si , zezwoli.

Herbeii c h a ffen . dostawi.
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przystawi, dostarczy, die

Zeugen vor Gericht h. sta-

wi lub dostawi wiadków.
Herberge, gospoda , dom za-

jezdny, austerya. Die H.

der Handwerker , gospoda

cechowa, Jdm H. geben

przyj kogo na nocleg, da
komu przytuek.

Herbringen, die Betveise

przytoczy, zoy, okaza
dowody , die Zeugen h. sta

wia ' wiadków.
Hereinrest w Bach. zwrot

(przez skadajcego rachu-

nek).

Hergebracht, dawny r od

dawna przyjty, starodawny

(np. zwyczaj), h-es Recht,

prawo zwyczajowe.

Herkommen 1) pochodzenie,

ród, familia;— 2) zwyczaj,

ein altes H. dawny zwyczaj,

es- besteht ein solches JH. tak

jest w uyciu.

Herkömmlich, zwyczajny,

od dawna przyjty, jak da-

wniej bywao , wie es h. ist,

podug dawnego zwyczaju.

Herrenlos, h-e Sache , rzecz

niczyja , niemajca waci-
ciela.

Herrschaft 1) (odnonie do

ziemi) pastwo, dobra; —
2) (odnonie do posiadacza)

dwór, dawniej dominium;

—

3) (odnonie do wadzy rz-
dzcej) panowanie.

Herrschaftlicher Besitz v.

Grundbesitz, posiado dwor-

ska (dawniej dominikalna).

Herrschender Grund, grunt

panujcy (w suebnociach
w przeciwstawieniu* z grun-

tem suebnym)*
H e r s t e 1 1 e n , den Thatbc-

stand, ustanowi, sprawdzi
istot czynu j einen Beweis

h. ustanowi- dowód, udo-

wodni, die Sicherheit h.

przywróci bezpieczestwOi

Herumziehende Lebens-

weise, wóczgostwo, ponie-

wierka k

He r v o r g e h e n>, wynika, wy-
pywa. Daraus geht hervor,,

ztd wypywa, wynika,, o-

kazuje si.

Hervorheben,, podnie, es

ivird dieser Umstand beson-

ders hervorgehoben, do tej

okolicznoci szczególna przy-

wizuje si waga, szczegól-

niejszy kadzie si nacisk

na t okoliczno.

Hervorrufen, einen Rechts-

streit, wywoa spór, Un-

ruhen h. wywoa zamieszki.

Hilfe v. Hülfe, Jdm leisten,

angedeihen lassen, da ko-

mu pomoc , wspomódz kogo,

zu H. kommen, przyj w
pomoc,

Hilfeleistung 1) pomoc da-

na, danie pomocy, pomaga-

nie;— 2) posikowanie.

Hilflos 1) pozbawiony po-

mocy, z nikd niemajcy
ratunku; — 2) nieporadny

(w zn. biernem).



140 liii -—Hoc

H i 1 f s a m t, urzd pomocniczy.

Hilfsarbeiter, pomocnik.

Hilfsbedürftig, potrzebny,

potrzebujcy wsparcia, po-

mocy, ratunku.

Hilfsgelder (Subsidien), za-

siek pieniny.
Hilfsmittel, rodek zarad-

czy, (w liczbie mnogiej) rod-
ki, zasoby.

Hilfs personale, suba po-

mocnicza.

Hilfszollamt, przykomórek,

Hiuausrest w Bach. dopa-
ta (skadajcemu rachunek).

Hindern, przeszkadza, die

Ablegung des Eides li. nie

dopuci do przysigi.

Hindernis s, przeszkoda, Il-e

in den Weg legen, przeszko-

dy stawia, H-e aus dem
Wege räumen

,
przeszkody

usuwa.
Hindeuten, auf Jdn, au

etw. 1) wskazywa kogo lub

co ;— 2) robi do kogo lub

do czego przymówk ; — 3)

dawa co do zrozumienia.

Hinlänglich, dostateczny,

h-e Beweise, dostateczne do

wody.

Hinrichtung, tracenie, wy-
konanie kary mierci, wy-
roku mierci.

Hintan geben 1) ein Anie

hen, zaofiarowa poyczk
— 2) eine Sache h. pozby
si rzeczy.

Hintan halten
;
zapobiega

powciga.

H i n t a n h a 1 1 u n g , von Unru-
hen , von Bedrückungen , za-

pobieganie rozruchom
,

po-

wciganie ucisku, II. der

Hindernisse, tamowanie prze-

szkód.

Hintansetzung, lekcewa-

enie, niezwaanie (na kogo,

na co) , mit H. der Obrig-

keit, z pominiciem zwierz-

chnoci.

Hintergehen, podej, o-

szuka.

Hintergehung, podejcie,

oszukanie.

Hinterlassen, pozostawi,

zostawi sobie, h-e Kinder,

pozostae dzieci (po kim).

Hinterlassenschaft ob.

Verlassenschaft.

Hinterlegen, skada do

depozytu , zoy na skad,

odda do wiernych rk.
/Hinterleger, skad czyni-

cy, deponent, skadca.

Hinterlegung,» zoenie na

skad, deponowanie, odda-

nie do wiernych rk.
Hinterlist, podstp, podej-

cie.

H i p o tli e k ob. Hypothek.

Hochbauten, budynki.

Hochbesteuerter, wysoko
opodatkowany.

Hochgeboren, Janie Wiel-

mony (tytu hrabiego).

Hochgericht , szubienica,

rusztowanie, miejsce tracenia.

Hoch löblich, przewietny.

H o c h m e i s 1 e r, wielki mistrz.
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Hochschule, uniwersytet

,

wszechnica, wszechnia nau-

kowa.

H o chv e r r a t h , zbrodnia sta-

nu, zdrada gówna.
Hochverräther, zbrodniarz

stanu.

Hochwohlgeboren , Ja-

nie Wielmony.
Hoc liwürden, przewielebny,

przewielebno.
Höcklerei v. Höckerei, prze-

kupstwo , stragarstwo.

Hofam t, rzd nadworny.

H o fb e am t e, urzdnik dworu.

H o f b e s c h w e r d e, zaalenie,

rekurs do najwyszej wa-
dzy rzdowej.

Hofcommission, komisya

nadworna.

Hofkanzlei, kancellarya na-

dworna.

Hofkanzler, kanclerz na-

dworny.

Hofkriegsrath 1) nadwor-

na rada wojenna ;— 2) rad-

ca nadworny wojenny.

H o f1 a g e r , rezydencya pa-

nujcego.

H o fr a t h , radca nadworny
lub dworu.

Hofrekurs, rekurs do dworu,

do najwyszej izby sdowej.
Hofstaat, dwór.

H o f z a h 1 am t , nadworny u-

rzd patniczy.

H o ffn u n g s k au f, kupno rze-

czy spodziewanej , kupno
losowe.

Hoheitsrecht, prawo ma-

jestatu.

Ho kim a ss, miara pojemno-

ci, objtoci (do rzeczy syp-

kich i pynnych).

Holzanweisung, assygna-

cya na drzewo.

Holzbezugsrecht, prawo
pobierania drzewa.

Holz frevel, szkoda lena,
szkodnictwo lene.

Holzgräserei, prawo tra-

wozbioru w lesie.

Holzklau brecht ,
prawo

zbiórki.

Holzschlag 1) wrb, zrb,

porba
,
porb drzewa w le-

sie;— 2) miejsce wyrbu.
Holzung, cinanie _, wyrby-

wanie drzewa.

Holzungsrecht, prawo wr-
bu.

Honor ant, wyrczyciel we-

kslowy.

Honorar, czesne, czestne,

honoraryurn.

Honorat, wyrczony (przy-

jemca lub patnik Avekslowy).

Honor iren, einen Wechsel ,

wyrczy (w przyjciu lub

wypacie wekslu).

Hörensagen, wie, ehv.

vom II. wissen, wiedzie o

czem z posuchu, z pogoski,

z wieci.

Humaniora, nauki w szko-

ach wykadane , mianowicie

nauka jzyków klasycznych.

Humanist, nauczyciel i li-

cze jzyków staroytnych,

humanista.
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Humanität, ludzko.
Humanität san »tal ten, za-

kady dobroczynne.

Humanitätszweck
, cel

dobroczynny , humanitarny.

Hun d e w Góm. wózki, wagony.

Hun de Steuer y podatek od

psów.

Hundläufer v. Hundstösser

w Góm. ob. Fördermann, För-

derer.

Hütte, chata, w Góm. huta.

Hüttenarbeiter, hutnik.

Hüttenmeister, hutmistrz

Hüttenmann, znawca hut-

niczy.

H ü 1 1 e n o r d n un g ,
porzdek

hutniczy.

Hypothek, hipoteka.

Hypothekarcaution^kau-
cya hipoteczna.

Hypothekar for de r u n g ,

wierzytelno hipoteczna,

Hypothekargläubiger r

wierzyciel hipoteczny.

Hypothekenamt, urzdhi-
poteczny, ksig wieczystych.

Hypotheken ausweis, wy-

kaz hipoteczny.

Hypothekenauszug, wy-

cig hipoteczny.

Hypothekenbank , bank

hipoteczny.

Hypothekenbuch, ksiga
hipoteczna, ksigi wieczyste;.

Hypothekengut , maj-
tno hipoteczna.

Hypothekenlast, ciar
hipoteczny.

Hypothekenschein, po-

wiadczenie, wiadectwo >
poteczne.

Hypothek en Urkunde, do-

kument hipoteczny.

Hypotheken ver schrei,-

bung, zapis hipoteczny.

Hypot heziren , wcign
do hipoteki, do ksig, hipo-

tecznych, wieczystych, za-

hipotekowa..

identisch ob. gleichbedeu-

tend.

Identität, tosamo.
Illiquid , niewyrzetelniony,

nieczysty, wtpliwy.

Imm a t r i c u 1 a t i o n v. Imma-
triculirung , wpis, imatry-

kulacya.

Im m e d i a t ob. unmittelbar.

Immobilien, nieruchomoci.

Immunität, swoboda , wol

no od ciarów.
Impfen, szczepi (osp;.

Impfung, szczepienie (ospy).

Import ob. Einfuhr.

Impost ob. Auflage.

Imputabilität, poczytno,
przypisalno (winy).

Imputation, poczytanie,

przypisanie winy.

Inbegriff 1) von Sachen,

zbiór rzeczy, mit I.... wraz

z..., wcznie ;
— 2) i', der

Merkmale eines Verbrechens,

zbiór znamion zbrodni.

£n c a s s o
,
przyjcie do kassy

,
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odbiór (summy).

Incammeration, wcielenie

do skarbu.

Inciden zs treitigkeit
,

spór incydentalny, wpadko-

wiy.

Inc d e n z u r t h e i , wyrok
incydentalny, wpadkowy.

Inclusive, cznie, wcznie.
In c om p a t i b e 1 v. unverein-

bar.

Incompetenz des Gerichtes,

niewaciwo sdu.
Indem n i s a t i o n o5. Entschä-

digung.

Index, skazownik, skoro-

widz.

I n d i c i e n ob. Anzeigung.

Ind icir-en-, zaciga do ska-

zownika, do skorowidza.

Ind i re c t, porednio, i-e Steu-

er, podatek niestay.

Individuum, osoba.

I n do -s-s am e n t , Indossirung,

Indosso ob. Giro.

Indossant ob. Girant.

Indossat ob. Giratar.

Industriebetrieb, prze-

mysowo, ruch przemyso-
wy, zatrudnienie przemyso-
we , National - 1. przemys
narodowy.

In flagranti, na gorcym
uczynku.

Ingrossation, ingrossacya,

wpisanie caej osnowy do-

kumentu.

Ingrossationsbuch (Ur-

kundenbuch), ksiga ingros-

sacyjna, ks. dokumentów.

I n g r o s s i r e n , zacign do

ksig, mgrossowa.
Inhaber, dzieryciel, Wech-

selinhaber, waciciel wekslu.

InhaH, tre, osnowa.

Inhibiren , zakaza, zabro-

ni.

Initiative, inicyatywa, po-

cztkowanie, projektowanie,

robienie wniosków do ustaw.

Inländer, krajowiec.

In mann, komornik.

Injurie ob. Ehrenbeleidigung,

Innehaben , mie w swej

mocy, dziery.
Innehabung, dzierenie.

Innehalten, wstrzyma, za-

przesta, mii der Execution

i. wstrzyma" egzekucy.
Innehaltung, wstrzymanie,

mit I. der meritorischen Er-
ledigung , zawieszajc orze-

czenie co do samego przed-

miotu.

Innere sb. wntrze, wntrz,
wewntrz , Ministerium des

Innem, ministerstwo spraw

wewntrznych, sich in das

I. einer Sache einlassen,

zgbia rzecz, adj. wewntrz-
ny.

Innerhalb, wewntrz, w
przecigu, i. des Reichs, we-
wntrz pastwa , i. des ge-

setzlichen Ausmasses der

Strafe, w granicach prawne-

go wymiaru kary, i. einer

Stunde, w przeeigu godziny.

Innung, cech, bractwo, sto-

warzyszenie.
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l n n u n g s v o r s t an d 1) star-

szy, cechmistrz ;— 2) star

szyzna cechu v. bractwa.

Inquirent, sdzia ledczy
inkwirent, indagator.

Inquiriren, dochodzi, le
dzi winy, bada kogo, in

dagowa, inkwirowa.

Inquisit , obwiniony (pod

ledztwem zostajcy) , in

kwizyt.

Inquisitorisch , ledczy,

inkwizytoryjny.

In r otuli ren, sporzdzi spis

aktów, spisa akta sporne,

uoy sumaryusz aktów.

Inrotulirung, spis, suma-

ryusz aktów.

I n r o t u 1 i r u n g s - Tagsa tzungl

termin do spisania aktów.

I n s a s s , mieszkaniec osiady.

Dorf -I. gospodarz wiejski.

Insignien, znaki, oznaki,

(godnoci, dostojestwa), Or-

dens -1. oznaki orderowe,

Reichs-I. goda pastwa.
Insinuiren 1) wrczy, do-

rczy;— 2) poda myl.
In solidum v. zur ungeteil-

ten Handy solidarnie.

Insolvent , niewypacajny,

niewypacalny, niewypatny,
' upady, obduony.

I n s p e c t i o n , dozór , dozoro-

wanie.

I n s p e c t o r , dozorca, inspek-

tor.

Inspectorat , wadza do-

zorcza.

I iis {> i ci r en. doglda, dozo-

rowa, pilnowa.

Installiren, wprowadza na

urzd, instalowa.

Installation, wprowadzenie

na urzd, instalacya.

Instandhaltung, utrzyma-

nie w caoci (w dobrym sta-

nie) np. budynków, goci-
ców, wykazów.

Instantia, ab - i. entlassen,

uwolni dla braku dowodów.

Instanz, instancya.

Instanzenzug, tok instan-

Institut , instytut , instytu-

cya, zakad. Armen- 1. za-

kad ubogich. Rechts-I. (der

Ehe, des Eigentliums), usta-

nowienie prawne (co do ma-
estwa, wasnoci).

Institution, instytucya du-

chowna, uroczyste wprowa-

dzenie na urzd duchowny.

Institutionen 1) instytu-

cje, urzdzenia w pastwie,

freie 1. swobody;— 2) za-

sady nauki.

Instituts - Verwaltung , za-

rzd zakadu.

Instituts- Vorstand, starszy,

starszyzna zakadu.

Instradiren (Briefe, Perso-

nen), wskaza drog listom,

osobom.

Instradirung
,

wskazanie

drogi przesyce.

Instruction 1) pouczenie,

polecenie
,

przepis postpo-

wania ;
— 2) /. eines Pro-

cesses , przygotowanie spra-
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wy do osdzenia.

Instructions - Richter ,
s-

dzia ledczy.

Instructions - Verfah-

ren w Proc. cyw. postpowanie

przygotowawcze, wProc.karn.

' postpowanie ledcze.

In s t r u c t i v 1) pouczajcy;

—

2) przygotowawczy.

Instruiren 1) przepisa spo-

sób postpowania;— 2) ei-

nen Process i. przygotowa
spraw do osdzenia.

Instrument jako dowód akt,

dokument, dowód pimienny.
Instrumenten - Buch ob.

Urkundenbuch.

Insurgent, powstaniec.

Insurection 1) ob. Empö-
rung;— 2) to Wgrzech po-

spolite ruszenie.

Intabulation, intabulacya,

zakipotekowanie , wcignie-

nie do ksig hipotecznych.

Intabulation s-Bewilligung

ob. Aufsandung.
Intabulation s - Buch, ksi-

ga hipoteczna.

In tabulations- Clausel, wa-

runek hipoteczny , klauzula

hip.

Intabulationsfähig , hi-

poteczny, do wcignienia w
hipotek uprzymiotniony.

Intabulations- Gesuch, po-

danie hipoteczne.

Intabulations- Taxe, oplata

hipoteczna.

Intabuliren , wcign do

hipoteki, do ksig hipotecz-

nych, zahipotekowa, ubez-

pieczy na nieruchomoci.

Integrirend, i - er Theil

cz istotna caoci.
Integrität 1) stan nienad-

werony, cao jakiej rze-

czy, I. des Reichs, cao
pastwa ;— 2) nieskazitel-

no, prawo (charakteru).

Intensiv 1) dzielny, silny,

skupiony;— 2) i-e (einschrän-

kende) Auslegung des Ge-
setzes, cise tómaczenie u-

stawy.

Inter cala r - Rechnung , ra-

chunek interkalarny. I-Fia

künfte ob. Intercalarien.

Intercalarien, interkalare,

dochody z oprónionego he-

neficyum.

I n t e r Cie d i r e n 1 )
poredni-

czy, wda si w co ;— 2)

przemawia za kim;— 3)

für eine fremde Schuld i.

przej dug, zobowiza si
za drugiego.

Intercedent v. Intercessor

1) porednik;— 2) ordo-
wnik;— 3) porczyciel.

Interzession i) porednic-
two

;
— 2) ordownictwo

,

wdanie si za kim;— 3)
porczenie.

Interdiciren, zabroni, za-

kaza.
Interdicirt, pozbawiony za-

rzdu majtkiem.
Inter diet v, Interdiction 1)

zakaz
, interdykt , zapowie-

dzenie;— 2) kltwa.

19
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Interesse, poytek, interes,

korzy, im I. des Dienstes,

ku dobru, dla dobra suby.
Interessen (vom Capital)

,

prowizya, procent, odsetki,

sowito.
Interessent, uczestnik, stro-

na, interesowany.

Interims- (w zoonych) tym-

czasowy np. I -Schein, po-

kwitowanie tymczasowe.

Interimisticium 1) stan

tymczasowoci ;— 2) tym
czasowe rozporzdzenie.

Interimistisch, tymczaso

wy, interymalny.

Interlokut ob. Beiurtheil.

Interlokutorisches Urtheil

ob. Beiurtheil.

International, midzyna-
rodowy.

Interpellation 1) danie
odpowiedzi, wyjanienia, in-

terpelacya;— 2) przerwanie

(mowy).

Interpelliren 1) da od-

powiedzi, wyjanienia-,— 2)

przerywa.
Interregnum, bezkrólewie.

Intervenient 1) porednik,

wdajcy si;— 2) miesza-

jcy si do sporu, interwe-

nient;— 3) w Pr. wekul. wy-
rczyciel.

Interveniren 1) poredni-

czy
, wdawa si 2)

wmiesza si do sporu

Intervention 1) poredni-

czenie, wdanie si;— 2)

wmieszanie si do sporu;

—

3) w Pr. weksl. wyrczenie

ob. Annahme, Ehrenzahlung.

Intestaterbe, spadkobier-

ca z prawa , beztestamento-

I n t e s t a t o, ab, bez testamen-

tu , beztestamentowo , bez

rozporzdzenia ostatniej woli.

Intimat, pismo dorczone,

intymat.

Intimation 1) dorczenie;

—

2) obwieszczenie.

Intimiren 1) dorczy;—
2) zawiadomi;— 3) obwie-

ci.
Intoleranz, brak toleran-

cyi, niecierpienie.

Invalide, inwalid, niezdatny

do dalszej suby. Patental-

invalid, inwalida patentowy

(pobierajcy wysuon pa-
c)-

m

Invasion
}

najcie , wtarg-

nicie.

Inventar, spis , inwentarz

,

ein I. aufnehmen, spisa in-

wentarz, sich mit der Rechts-

luohlthat des I. erbserklären,

przyj spadek z dobrodziej-

stwem inwentarza.

Inventiren, spisywa, spo-

rzdza inwentarz.

Inventur, inwentacya, spi-

sywanie inwentarza.

Investitur, inwestytura, na-

danie lennoci.

Inwohner, mieszkaniec, lo-

kator.

I n z i c h t ob. Anzeigung.

Irregularität , nieprawi-
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dowo.
Irrelevant ob. unerheblich.

Irrenanstalt v. Irrenhaus,

dom obkanych.
Irrlehre, nauka bdna, fa-

szywa, I-n ausstreuen, roz-

siewa bdne nauki.

Ir r thum 1 ) bd;— 2) omy-
ka, einen I. begehen, pope-
ni bd, in einen I. gera-

fften, verfallen
,
popa w

bd, Jdn zu einem I. ver-

leiten, w bd kogo wpro-

wadzi.

Jag d ,
polowanie, owy.

Jag dam t, urzd owiecki.

Jagdaufsichtsperson ale,

dozór owiecki, myliwski.

Jagdfrevel ob. Frevel.

Jagd gerecht same, prawo
polowania.

Jagdgesetz, prawo owiec-
- kie.

Jagd Ordnung
,

porzdek,
urzdzenie owieckie.

Jagdwesen r owiectwo.

Jahresfrist, termin roczny,

binnen J. w przecigu roku.

Jahrgang, rok, nach Jahr-

gängen, na lata.

Jahrmarkt, targ walny, jar-

mark.

Journal 1) dziennik;— 2)

czasopismo.

Journalisiren, zacign
do dziennika.

Journalist, dziennikar z.

Juridisch v. juristisch, pra-

wniczy, j-e Fakultät, wy-
dzia prawniczy, j-e (mora-

lische) Person, osoba mo-
ralna.

Jurisdiction ob. Gerichts-

barkeit.

Juris p r u d e n z
,
prawnictwo

ob. Eechtskenntniss i Rechts-

wissenschaft.

Juristenrecht, prawo pra-

wnicze.

Justificirung, usprawiedli-

wienie.

Justiz, sprawiedliwo, wy-
miar sprawiedliwoci;

Justizetat , etat sdownic-

twa.

Justiz fach, zawód sdowy,
Justiz gepfl ogenhei t

,

zwyczaj sdowy.
Justizgesetzgebung, u-

stawodawstwo sdowe.
Justiziär, justycyaryusz, s-

dzia dominialny
,

patrymo-

nialny.

Justizministerium, mini-

sterstwo sprawiedliwoci.

Justizpflege, zarzd spra-

wiedliwoci, piecza sdowni-
cza.

Justizwesen, sdownictwo.

J u v e 1 e n , klejnoty (kamienie

drogie) ob. Schmucks
Jux ta (Quittung), kwit sznu-

rowy.



14» Kai— Kat

K
Wyrazów nieznajdujcych si pod K. szukaj pod C*

Kaiserhaus, dom cesarski,

rodzina cesarska.

Kaiserliche Hoheit, Cesa-

rzewiczowska Mo.
Kaiserliche Majestät , C e-

sarska Mo.
Kaiserreich v. Kaiserstaat,

pastwo cesarskie.

Kaiserthum, cesarstwo.

Kaminsteuer, podymne.

Kammer 1) komora ; — 2)

kamera t. j. urzd skarbo-

wy;— 3) izba (zgromadze-

nie obradujce). Abgeordne-

ten-K. izba poselska. Her-

ren-K. izba wysza.
•Kamm er al wzoz. skarbowy.

Kammeralis t, biegy v,znaw-

ca w rzeczach skarbowych.

Kammeralwesen, skarbo-

wo.
Kamme ralwissenschaf-

ten, io ogól. umiejtnoci po-

lityczne, w szczeg. nauka skar-

bowoci.

Kämmerei 1) urzd mao-
miejski;-— 2) kasa miejska.

Kämmerer ob. Gerichtskäm-

merer i Kammerherr.
Kammergut ob. Staatsgut.

Kammer her r, podkomorzy,

szarnbelan.

Kammerprokuratur, pro-

kuratorya skarbowa, urzd
fiskalny.

Kanon 1) kanon, prawido,

regua;— 2) opata (z kon-

traktów wieczysto-dzierzaw

nych).

Kanonisch, kanoniczny.

Kanonisches Recht
,
prawo

kanoniczne.

Kanzel 1) kazalnica ;— 2)

katedra profesora.

Kanzelei , kancelarya ob.

Hilfsamt.

Kanzeleibeamt e
T
urzdnik

kancelaryjny.

Kanzeleidienei' , suga
kancelaryjny.

Kanzele id i rek tor, dyrek-

tor kancelaryi v. biura.

Kanzeleipauschale, ry-

czat na potrzeby biura.

Kanzeleipersonale, su-
ba kancelaryjna, biurowa.

Kanzellist, kancelista.

Kanzler, kanclerz.

Kapital ob. Capital.

Kassebuch , ksiga kasowa.

Kassengebarung ob. Ge-

barung.

Kassenmässige Behand-

lung , manipulacya kasowa.

Kassen r est, pozostao ka-

sowa, remanent kasowy (co

w kasie pozostaje).

Kassenstand, stan kasy.

K a s s e n w e s e n, kasowo.
Kastner, poborca (w zarz-

dzie dóbr), ppborcaprowen-

towy.

Kataster, kadaster t. j. re-

gestr podatku gruntowego.^

K a t a s t r a 1 g em e i n d e, gmi-

na kadastralna.
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Katast r al mappe , mapa
kadastralna.

Kata st rai Vermessung
,

pomiar kadastralny.

Katechumen, nowowiernik,

nowowierca.

Kauf, kupno.

Kauf auf Kredit (Borg, Ziel,

Zeit), kupno na kredyt, na
borg.

Kauf auf Probe, Kosten (An-

sicht , Besicht , Nachsicht,

Nachstich, Nachziehen), ku-

pno na prób.
Kauf gegen haare Zahlung

(Baarkauf , Kontraktskauf,

Kauf Zug um Zug), kupno
za gotówk.

Kauf nach Probe, nach Mu-
ster, kupno podug próbki,

wzoru.

Kaufbrief ob. Kaufvertrag.

Kaufen, kupowa.
Käufer, kupujcy, nabywca.

Kauffahrtei , egluga ku-

piecka.

Kauffahrteischiff, okrt
kupiecki.

Kaufhandel, kupiectwo, ku-

pi, handel, kupczenie.

Kaufladen, sklep kupiecki.

Käuflich, kupny, k. an sich

bringen, naby kupnem v.

przez kupno.

Kauflustig
, majcy ch

kupna.

Kaufmännisch, kupiecki,

po kupiecku.

Kaufmannschaft, kupcy,

kongregacya kupiecka,- stan

kupiecki, kupiectwo.

Kaufmannsstil 1) stylku-

piecki;— 2) zwyczaje ku-

pieckie.

Kaufpreis, cena kupna.

Kaufschilling 1) pienidze

ze sprzeday-,-— 2) cena ku-

pna.

Kaufs eh lag, dobicie targu.

Kaufvertrag, kontrakt ku-

pna, umowa o kupno.

Kenntniss 1) znajomo cze-

go , wiadomo o czem ;
—

2) wiadomo (naukowa) np.

K. einziehen, zasign wia-

domoci, zur K. bringen v.

inittheilen, poda do wiado-

moci, udzieli dla wiado-

moci, in K. setzen, zawia-

domi.
Kennzeichen, cecha, znak,

znami, oznaka.

Kerbholz, karby.

Kerker, wizienie.

Kerkermeister (Frohnfe -

steverioalter), nadzorca wi-
zie.

Kerkerstrafe, kara wizie-

nia.

Kinde rbewahranstalt, o-

chronka (dla dzieci).

Kinderlos, bezdzietny:

Kinderlosigkeit, bezdzie-

tno.
Kindesalter, wiek dziecin-

( W-
Kindesmord, dzieciobójstwo.

Kindesmörder, dzieciobój-

ca.

Kindes statt, an K. an-
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nehme)!, przysposobi.

Kind estheil,cz na dziec-

ko przypadajca, scheda.

Kindheit , Periode der K.

dziecistwo , czas dzieci-

stwa.

Kirchenamt, urzd "kociel-

ny.

Kirchenbann ob. Bann.

Kirchenbuch, metryka ko-

cielna.

Kirchendieb, witokradz-
ca.

Kirchen dep arte ment
,

wydzia spraw kocielnych.

Kirchengemeinde 1) pa-

rafia;— 2) gmina kocielna.

Kir che n patron, kolator.

Kirchenrath 1) rada ko-

cielna-,— 2) radzca ducho-

wny.

Kirchenraub, witokradz-
two.

Kirchenrecht, prawo ko-

cielne.

Kirchensatzung, przepis

kocielny.

Kirchenversammlung
,

zbór kocielny, sobór, zgro-

madzenie kocielne, koncy-

lium, synod.

Kirchenvogt (advocatus ec-

clesiae) ob. Vogt.

Kirchspiel v. Kirchsprengel

ob. Pfarrsprengel.

Kladde, raptularz , brulion.

Klagbar 1) mogcy by za-

skaronym;— 2) zaskarony,

k. werden, skary, wnie
skag o co, k. gegen Jdn auf-

treten, wnie skarg prze-

ciw komu, pozwa kogo.

Klage, skarga, aoba ob.

Ladung. K. anstellen., an-

bringen , einreichen
,
poda,

wynie skarg.

Klageänderung, zmiana

skargi (co do zasady • lub

przedmiotu).

Klageanstellung, wynie-

sienie, podanie skargi.

Klageausführung, wywód
skargi.

Klagebitte, danie powoda.

Klagen, zaskara, pozywa,
obaowa, wynie skarg.

Klage*ic o ncurrenz , zbieg

skarg.

Klagend gegen Jd auftreten,

wynie , wyda , wytoczy
skarg przeciw komu.

Klagender Theil, ob. Kläger.

Kia gen hau fu ng, czenie
skarg.

Kläger, powód, strona po-

wodowa.
Klag factum, opowiedz czy-

nu.

Klaggrund, zasada skargi.

Klaglos stellen, zaspokoi

powoda.

K 1 a g r e c h t, prawo wnoszenia

skargi
,
prawo powództwa

,

np. das Gesetz versagt in

diesem Falle das K. ustawa

nie dozwala v. zabrania w
tym przypadku skargi, od-

mawia powództwa;— 2) za-

sada skargi
,
powództwo, np.

es. steht ihm das K. zu, su-
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y mu powództwo , der Klä-

ger darf nicht das K. an

dem, powodowi nie wolno

zmieni zasady dania.
Klage rück erlag, zwróce-

nie skarki (ze strony pozw
nego).

Klagschrift 1) skarga na

pimie , skarga pimienna
}

pismo skarg obejmujce;

—

2) pozew.

Klassensteuer
,

podatek

klasowy, klasyczny.

Klaubholz, zbiórka.

Kleinhandel ob. Handel.

Kleinverschleiss, drobn

sprzeda.

Klosterbruder, braciszek

v. laik w klasztorze.

Klosterdisciplin, karno
zakonna.

Klostergeistlicher, za-

konnik.

Klostergelübde, luby za-

konne.

Klosterstand, stan zakon-

ny.

KI o ster z u cht ob. Kloster-
1 disciplin.

Kluft w Górn. rozpadlina.

Knappschaft, górnicy je-

dnego zakadu.

Knappschaftsausschuss,
wydzia górników.

K na p s c h a ft s k a s s e v.

Knapfschaftslade, kasa, skar-

bona, lada bractwa górni-

czego.

Kommen, ins Gefängniss
,

dosta si do wizienia, urn

etw. straci co, postrada.

Kopf 1) gowa;— 2) napis.

Kopfsteuer, pogówne.
Korni) ziarno , ziarnko ;

—
2) zboe (w szczeg.) yto; —
3) liga (monety) ; ein Geld-

stück von gutem Schrot und
K. pienidz z dobrego krusz-

cu, srebra i t. d.

Körnererträgniss
,

plon

w ziarnie.

Kö mer schüttung, osep.

Kornhandel, handel *zbo-

owy.
Körper, ciao (np. ludzkie,

pynne , stae) , der gesetz-

gebende K. ciao prawodaw-

cze, bücherlicher Gutsk. cia-

o hipoteczne , cao hipo-

teczna (corpus tabulare).

Körperlich 1) cielesny, k-e

Strafe, kara cielesna, k-e

Verletzung, uszkodzenie, o-

braenie na ciele ; — 2) fi-

zyczny, materyalny, rzeczy-

wisty, k-er Besitz, posiada-

nie rzeczywiste, k-er Eid,
przysiga osobista.

Körperschaft, towarzystwo,

korporacya , zgromadzenie.

Kost, ywno, jado, stra-

wa , bei Jdm in der K. sein,
'

in die K. gehen, stoowa
si, by stoownikiem, mie
stó u kogo.

Kosten, koszta, in die K.
zu den K. verurtheilen , ska-

za na koszta.

Kostbarkeit, kosztowno.
Kostenanschlag, koszto-
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rys.

K o s t e n a u fw and , nakad.

Kostenfrei, bezpatny, bez-

patnie.

K o s t e n v e r z e i c h n i s s, spis,

wykaz kosztów,

Kostgänger, stoownik.

K o s t g e b e r, utrzymujcy sto-

owników.
Kostgeld, strawne.

Kostgeschäft, stoowanie.

Kraft, sia, moc, mit ange-

strengter K. arbeiten ,
pra-

cowa z nateniem sil, z ca-

ej sity, alle K. aufbieten,

dooy caej usilnoci, die

K. des Willens, moc, sia

dzielno woli , in K. treten

zaczyna obowizywa, in

K. treten lassen , nada moc
obowizujc, K. des Amtes,

des Beschlusses , na mocy
urzdu , w moc uchway ob.

Rechtskraft.

K rämer, kramarz.

Kränken, krzywdzi, znie-

waa, ly, obraa, ura-

zi, Jdn an seiner Ehre v.

Jds Ehre k. skrzywdzi ko-

go na honorze, ublia mu,

czyni ujm, wyrzdza o-

belg., Jdn an seinen Rech-

ten k. naruszy, nadwery
czyje prawa.

K r a n k e n a n s t a 1 1 r. Kran-
kenhaus, zakad dla chorych.

Krankenkost, jedzenie dla

chorych.

Kranke n p fi ege, pielgno-

wanie, dogldanie chorych.

K e an k e n w ä r t e r, dogldacz
chorych.

Kränkung, pokrzywdzenie
,

skrzywdzenie, zniewaenie

,

uraza, obraza, zniewaga, zel-

ywo, obelga, Jdm eine

2C, zufügen, wyrzdzi ko-

mu krzywd, zniewag, o-

braz , skrzywdzi, zniewa-

y, obrazi, zely kogo,

ubliy mu , die K. fremden
Rechtes , naruszenie czyjego

prawa.

Kredit ob. Credit.

Kreditspapiere ob. Credits-

papiere.

Kreis, obrb, zakres, obwód
(granica miejsca lub wadzy),

das liegt ausser dem K. sei-

nes Amtes, to nie wchodzi

w zakres jego urzdowania,

to do niego nie naley, Kra-

kauer K. obwód krakowski.

Kreis am t , urzd obwodowy.

Kreisbehörde, wadza ob-

wodowa.
K r e i s g em e i n d e

,
gmina ob-

wodowa.
Kreisgericht, sd obwodo-

wy.

Kreishauptmann v. Kreis-

vorsteher', naczelnik obwo-

dowy, starosta.

Kreisstrasse, gociniec ob-

wodowy.
Kreisversammlung, zgro-

madzenie obwodowe.

Kreuztage, dni krzyowe.
Kreuz wo che, tydzie, w

którym dni krzyowe przy-
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padaj.

K r e u z z e i cli e n , znak krzy-

a, podpis krzyykami.
Kriegsartikel ,

artykuy

wojenne.

ICriegsbaukunst, budow-

nictwo wojenne.

Kriegscommissariat, ko-

misaryat wojenny.

"Kriegsdienst, suba wo-

jenna.

Kriegs fu ss, stopa wojenna.

Kriegsgericht, sd wojen-

ny.

Kriegsrath, rada wojenna.

Kriegs recht, prawo wojen-

ne , sd wojenny. Jdn k-lich

behandeln, postpowa z kim

wedug prawa wojennego.

Kriegssteuer, podatek wo-

jenny, kontrybucya wojenna,

Kriegsvok, wojsko, sia

zbrojna.

Kriegswesen, rzecz wojen-

na.

Krongut, dobra koronne.

Kronland, kraj koronny.

Kronprinz, nastpca tronu

ob. Thronfolger.

Krummschliessen, krótko

oku.
Kund ba r , znany

,
jawny

,

gony.
Kunde 1) wiadomo, von

etw. K. bringen, przynie
o czem wiadomo, K. ge

ben, uwiadomi, donie;

—

2) znawstwo, K. von etw

haben , wiedzie o czem , u-

mie co, zna co ; — 3) zna-

jomek, biorca (towarów).

Kundig, wiadomy (czego),

umiejcy (co), biegy (w
czem), der lateinischen Spra-

che k. posiadajcy jzyk a-
ciski , biegy w jzyku a-
ciskim, rechisk. biegy w
prawie, znajcy prawo, fach-

k. biegy w jakiej rzeczy

,

wiadomca.
Kündigen ob. Aufkündigen.

Kündigung ob. Aufkündi-
gung.

Kündigungsfrist, termin

wypowiedzenia.

Kundmachen v. kundthun,

wiadomo czyni
,
poda do

wiadomoci , es wird k - ge-

macht und jedem dem daran
gelegen ist , zu ivissenJcund-

gethan, wszem wobec i ka-
demu, komu o tern wiedzie
naley, wiadomo si. czyni.

Kundmachung
, obwiesz-

czenie , K. eines Urtheils,

ogoszenie wyroku.

Kundmann ob. Kunde 3).

Kundschaft, von etw. ein-

ziehen, zasiga o czem wia-

domoci, Jdn auf K. schic-

ken, wysa kogo na zwiady,

mit Jdm in K. sein , zna
si z kim , zabra z kim zna-

jomo.
Kundwerden, sta si. wia-

domem, wyj na jaw, die

Sache ist k. geworden , rzecz

staa si wiadom , wysza
na jaw.

Kunst, sztuka.

20
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Kunstbefund, sprawozda-

nie biegych ob. i. Befund.
Kunstgriff, fortel, podstp,

podejcie.

Kunsthand cl, handel wy-
tworów sztuki.

Kunsts cli acht ob. Schacht.

Kunstverein, stowarzysze-

nie lubowników sztuki.

K u n s t v e r s t ä n d i ge r, znaw-

ca, w sztuce biegy.

Kunstwerk, dzieo sztuki.

Kuppelei, rajfurstwo (str-

czenie do nierzdu).

K u r fü r s t , ksi elektor.

K u x ic Góm. ob. Antheil.

L.

Lacht er w Góm. atr (se
górniczy).

Laden 1) ka, nakada,
adowa (np. towar) ;

— 2)

nabija (np. bro); — 3) pro-

si, zaprasza, wzywa ko-

go. Etw. ins Schiff l. ado-
wa co na okrt, einen Ver-

dacht auf sich l. cign
podejrzenie na siebie, vor

Gericht l. pozywa przed

sd lub do sdu, eine Pflicht

auf sich l. wzi na siebie

obowizek.
Laden sb. sklep.

Ladendiener, kupczyk.

Ladung 1) adowanie , adu-
nek;— 2) towar;— 3) na-

bijanie, nabój (strzelby);

—

4) zaproszenie, wezwanie, L.

(Vorladung) vor Gericht, po-

zew , wezwanie.

Ladungsschein ob. Fracht-

brief.

Lager 1) lea, leysko, oe;
— 2) skad towarów lub na

towary ;
— 3) obóz , stano-

wisko ;
— 4) io Góm. oy-

sko
,
pokad.

Lagerbuch, ksiga skadowa

(t. j. towarów na skadzie

bdcych).
Lagergeld, skadowe t; j.

opata od skadu.

Lagerholz, wywrotki
,
po-

way, leaki (poobalane drze-

wo w lesie).

Lagerstätte , lea, oe, le-

gowisko.

Lagerung w Góm. pokad.
L a g e r z i n s ob. Lagergeld.

Laie 1) laik, wiecki (nie

ksidz) ; — 2) niewiadomy.
L a i e n b r u d e r , laik , braci-

szek (w zakonie).

Laienschwester
, siostra

zakonna.

Land 1) ld, festes L. stay

ld;— 2) wie, auf dem L.

na wsi ;— 3) grunt ,' das L.

bebauen , uprawia rol ;
—

4) kraj , die österr. Länder,

kraje austryackie, des L-es

verweisen, wygna, skaza
na wygnanie (z kraju).

L a n d a d e 1 , szlachta , zie-

miastwo.
L a n d b a u , rolnictwo.

Landbewohner 1) miesz-

kaniec kraju jakiego;— 2)
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mieszkaniec wiejski.

Landbote, pose ziemski.

Landen 1) wyadowa ; — 2)

wysadzi na ld (np. wojsko).

Lan des abwesend, nieobe-

cny w kraju.

L a n d e s an g e 1 e g e n li e i t
,

sprawa krajowa.

L anie s ar chiv, metryka kra-

jowa, archiwum pastwa.^

Landesa u ss eh u s s, wydzia
krajowy.

Landesbehörde , wadza
krajowa.

Landeschef, naczelnik kra-

jowy, wielkorzdca.

Land e s ein kii nfte, docho-

dy krajowe.

Land es er Zeugnisse, po-
dy krajowe.

L a n d e s fe st, uroczysto kra-

jowa.

Landes fü rst, monarcha.

Landesgericht, sd kra-

jowy, ziemski.

Landesgrenze,' granice kra-

ju , kresy krajowe.

Landesherr, panujcy, mo-

. narcha.

Landesherrlich , monar-

chiczny, rzdowy, l-es Recht,

prawa, prerogatywy monar-

sze.

Landeshoheit, wadza ma-

jestatu.

Landesobrigkeit, zwierz-

chno krajowa.

Landesordnung 1) urz-
dzenie krajowe ; — 2) (da-

wniej) prawo karne.

Landesregierung , rzd
krajowy.

Landesreligion , religia

krajowa, wyznanie panujce.
Lan d e s s c h u 1 d , dug kra-

jowy.

La ndessitte, obyczaj kra-

jowy.

L an d e s s p r ach e ,
jzyk kra-

jowy, ojczysty.

Landesüblich, zwyky w
kraju , uywany w kraju

,

wedug zwyczaju krajowego.

Landesverfassung 1) for-

ma v. ksztat rzdu krajo-

wego ;
— 2) konstytucya.

Landesverrath , zdrada

kraju.

Landesverrat her , zdrajca

kraju.

Lan desVersammlung,
zgromadzenie narodowe.

L a n d e s v ert r e t un g , repre-

zentacya krajowa, sejm.

Landesverwaltung, zarzd
krajowy, administracya kra-

jowa.

Landesverweisung, wy-
gnanie , wywoanie z kraju.

Landfracht 1) fracht , a-
dunek ldem lub ldowy ;

—
2) przywone ldowe ob.

Fracht.

Landfriede, pokój publicz-

ny, bezpieczestwo publicz.

Landgericht ob. Landesge-
r

rieht.

Landgut, majtno ziem-

ska
,

posiado wiejska

,

wie , sioo.
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Land beer, wojsko ldowe v.

sia ldowa.

L a n d 1 äu fe r , wóka, wócz,
ga, wóczcy si po kraju.

Landleute, wieniacy, wo
cianie.

Landmacht 1) mocarstwo la

dowe; — 2) sia ldowa
potga ldowa.

Landmann, wieniak , wo
cianin.

Landmesser, miernik
,
jeo

metra.

Landmiliz, milicya krajowa.

L andre cht 1) ob. Landes
gericht ;— 2) prawo krajowe.

Landsasse 1) osiady w kra

ju;— 2) posesyonat, osia-

dy obywatel.

Landschaft 1) ziemia (cze
kraju), prowineya, kraj;—
2) stany prowincyonalne ;

—
3) towarzystwo kredytowe

ziemskie (w Prusiech) ; L-s-

beame, urzdnik stanowy,

L-scasse, kassa ziemiaska,

L-skanzellei, kancelarya sta-

nowa, ziemiaska.

Landscheide, miedza gra-

niczna.

Landsmann, ziomek, rodak,

krajowiec.

Landstadt 1) miasto pro-

wincyonalne; — 2) miasto

ldowe (nie morskie).

Land stände, stany krajowe.

Landstrasse, gociniec, trakt

bity.

L a n d s t r e i c li e r , wóczga

,

tuacz.

Landstreifung, obawa (na

podejrzanych).

Landsturm; pospolite ru-

szenie.

L a n d t a fe 1 ob.Hypothekenbuch.

Landtag, sejm, sejmik.

Landtagsabschied ob. Ab-

schied.

Land üblich v. landesüblich,

w kraju zwyczajny, wedug
krajowego zwyczaju.

Landwehr 1) obrona krajo-

wa;— 2) milicya krajowa;
— 3) ob. Uferschutz.

Landwesen 1) rzecz gospo-

darcza; — 2) gospodarstwo

wiejskie ;
— 3) ziemiastwo.

Land wir ths eh aft 1) gos-

podarstwo wiejskie; — 2)
ziemiastwo.

Lärm (Alarm) schlagen, bi
na trwog, na gwat ob.

Feuerlärm.

Last 1) ciar; — 2) (prze-

nonie) powinno
,

poda-

tek. L-en auflegen, naka-
da podatki, Jdm etw. zur

L. legen, przypisywa komu
win czego, poczytywa mu
co za win, obwinia lub wi-

nie go o co, diese That fällt

ihm zur L. czyn ten ciy
na nim, bücherliche L-en,
dug v. ciar hipoteczny.

Lasten vb. ciy na kim,

(np. podatek , wina).

Lasten r u brik, karta lub ru-

bryka dugów (hipotecznych).

L a s t e n s t a n d, dugi hipotecz-

ne, stan bierny v. ujemny.
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Lästern 1) obwinia; — 2)

ly, potwarza kogo;— 3)

bluni (przeciw Bogu, re

ligii).

Lästig, uciliwy, l-e Bedin
gung , warunek uciliwy

,

l-er Vertrag , kontrakt uci-
liwy , l. sein v. 1. fallen

naprzykrzy si , by natr-
tnym.

Lastschiff, okrt towarowy,

kupiecki.

Lastthier, zwierz juczne

Lastzug, pocig towarowy,

Lau, powolny , l-er Betrieb
,

saby, may ruch.

Laubrechen, das Recht des

L-s , suebno cióki, pra-

wo zbierania v. grabienia

cióki, prawo cióki.

Laudemi urn 1) laudemium
(opata przy zmianie emfi-

teuty) ; — 2) danina lenna.

Laudemialent rieh tun g,
opata laudemialna.

La udum ob. Schiedsspruch.

Lauer, czaty, zwiady, szpie-

gowanie.

Lauern, czatowa.

Lauf 1) bieg , tok ;— 2) cig,

L. des Wassers, bieg lub prd
wody, L. einer Sache, tok

rzeczy, der Fluss nimmt sei-

nen L. nach Osten, rzeka

pynie ha wschód, im L-e

des Proceses, w toku lub

w cigu procesu.

Laufen, Gefahr, by nara-

onym na co , das läuft wi-

der das Gesetz
,
to jest prze-

ciwne, lub to si sprzeciwia

ustawom, die Frist läuft mit

dem Tage ab, termin upywa
z dniem , die Zinsen l. vom
Tage, procenta lub odsetki

licz si od dnia, lub nale-

si od dnia, l -de Zahl,

liczba*bieca, porzdkowa,
l-de Zinsen , biece odset-

ki, procenta.

Laufbrett w Góm. pokadka,
tratwak.

Laufkarren w Góm. taczki.

Laugwerk, ugownia.

Laut 1) wedug, stosownie

do, Z. der Verordnung, l.

des Testamentes , l. der Zu-

schrift, stosownie lub wedug
rozporzdzenia, testamentu

,

odezwy ;
— 2) l. werden,

rozgosi si.

Läuten, brzmie , opiewa

,

die Zuschrift lautet an v.

auf flerm N. pismo wysto-

sowane do N. , die Urkun-
de lautet auf N. dokument
wystawiony jest na imi, na
rzecz N., die Urkunde lautet,

dokument brzmi, opiewa.

Lauterkeit, nieskazitelno.

Leben $b. Jdn um,s L. brin-

gen
,
pozbawi kogo ycia

,

Jdn am L. strafen, mier-
ci ukara , na gardle kara,
ins L. treten, wej w rze-

czywisto, das Gesetz ist

an dem Tage ins L. ge-

treten, ustawa z dniem
wesza w wykonanie , zacz-
a obowizywa.
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Lebend lebend i)

yjcy , Schenkung unter L-

en, darowizna midzy yj-
cymi

;
— 2) ywcem

,
przy

yciu.

Lebensalter, wiek, rok y-
cia.

L e b e n s f ii li i g , ywotliwy

,

zdolny do ycia.

Lebensfähigkeit, ywot-

liwo, zdolno do ycia.

Lebensgefährlich, z nie-

bezpieczestwem ycia po-

czony, niebezpieczny.

Lebenslang, doywotnie.
Lebenslauf, ywot , bieg

ycia.

Lebensmittel, ywno.
L e b e n s s t r a fe , kara mier-

ci, kara na gardle.

Lebensversicherung, u-

bezpieczenie ycia.

Lebenswandel, sposób y-
cia, prowadzenie si, zacho-

wanie si.

Lebenszeu g n i s s ,
powiad-

czenie ycia.

Ledig 1) próny, ein l-es Be-

sitzthum , majtno bez po-

siadacza v. opuciaa, ein l-es

Amt , urzd opróniony, wa-

kujcy ;
— 2) wolnego sta-

nu (bdcy) , bezenny, nie-

zamna ;
— 3) wolny od

czego, der Schuld l. wolny
. od winy, — 4) wolny, na
wolnej nodze t. j. nie u-

wiziony, ztd Jdn l. las-

sen , na wolno kogo pu-

ci;— 5) w G<h-n. I 6 Sch /cl//.

czas (szycht) witeczny,
Legalisiren , uwierzliwi,

uwierzytelni akt.

Legalisirungsklausel, o-

snowa uwierzliwienia, uwie-

rzytelnienia.

Legalität, prawno, legal-

no.
Legat (der), legat t. j. pose

papieski,.(das) ob. Vermächt-

niss.

Legatar, egataryusz , zapi-

sobierca.

Legen , ka , skada , zo-y co (np. dokument, ra-

chunek), Jdm ehv. zur Last

l. ob. Last.

L e g i r e n 1) zapisa, odkazy-

wa testamentem;— 2) do-

da, przymiesza miedzi do

szlachetnych kruszców.

L e g i r u n g ,
przymieszka mie-

dzi do zota v. srebra, po-

czenie, alia.

Legislatur, prawodawstwo,

ustawodawstwo ob. Gesetzge-

bung.

Legitim 1) prawy np. dzie-

dzic, dzieci;— 2) prawo-

wity np. rzd;— 3) usta-

wowy ob. gesetzlich.

L e g i t i m a ob. Pflichttheil.

Legitimität, prawowito.
Legitimation 1) wykaza-

nie (czego), wywiedzenie si
(z czego);— 2) uprawnienie.

L. unehelicher Kinder, u-

prawnienie nielubnych, nie-

prawych dzieci, zur Vornah-

me einer Hausdurch&ueJ&iiig
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soll... mit einer schriftlichen

L. versehen sein, majcy od

bywa rewizy w mieszka

niu winien by zaopatrzony

w upowanienie pisemne.

L e g i t im a t i o n s s c h e i n, kar

ta wywodnicza.

Legitimiren, wykazywa
co , wywodzi si z czego.

Legitimirte Kinder , dzieci

uprawnione.

Legstätte, skad, Zoll-L.

skad cowy.
Lehen (das), lenno, to jest

dobra w lenno dane , len

no , lennictwo, feudum.

Leli en (die) 1) lenno„ le-
stwo, feudalno, dannictwo,

hodownictwo;— 2) inwesty-

tura (t. j. wieczyste nada-

nie lenna).

L e h n b a n k ob. Leihbank.

L e b n b a r , lenniczy , Jdm l.

sein, by- czyim lennikiem.

L e li n b a r k e i t ob. Lehn (die).

L e li n b r i e f , list lenny.

Lehn^id
,
przysiga hodo-

wnicza.

Lehnerbe, dziedzic lenny.

Lehnfall, oprónienie lenne

v. wakowanie.

Lehnfällig, prawem lennem
przypade np. dobra.

Lehn folge, nastpstwo len-

icze. .

Lehngeld, opata, danina

lennicza, hodownicza.

Lehnherr, lennodawca.

Lehnherrschaft, zwierzch-

no lenna.

Lehnh errschaftlich, ty-

czcy si lenna , die l-eii

Rechte, prawa lennodawcy.

Lehnhuldigung, hod len-

niczy.

L ehnmann (Lehnsträger),

lennik, hodownik, dannik,

wazal.

L e h np f1 i c h t, powinno ho-
downicza.

Lehnwaare, danina hodo-
wnicza.

Lehnrecht, prawo lenne.

Lehramt, urzd nauczyciel -

ski, nauczycielstwo.

Lehramtscandidat
, spo-

sobicy si do zawodu nau-

czycielskiego.

Lehranstalt, zakad nau-

kowy.

Lehrbrief, list wyzwolenia,

wiadectwo z odbytego ter-

minu.

Lehrfreiheit, wolno na-

uczania.

Lehrgeld, paca za nauk.
Lehrherr, nauczyciel rze-

miosa, majster.

Lehrjahre , lata nauki rze-

mielniczej, lata terminowa-

nia , die L. überstehen , od-

by nauk, wyterminowa.
Lehrjunge, ucze rzemio--

sa, terminator, rzemielni-

czek.

Lehrkanzel, katedra nau-

czycielska.

Lehrkörper, zgromadzenie,

grono nauczycielskie.

Lehrzwang, przymus nau-
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kowy , zniesienie swobody
naukowej.

Leibeigenschaft, niewo-

la
,
poddastwo niewolnicze

(przywizanie do ziemi)..

Leibesarbeit
,
praca ciele-

sna.

Leib e sbesch affenheit
,

ciaotwór, usposobienie ciaa.

Leib es erbe , dziedzic po

krwi.

Leibesfrucht, pód (w y-
wocie matki).

L e i b e s g e b r e c h e n , wady
ciaa.

Leibesstrafe, kara cielesna.

Leibgarde, stra przybocz-

na, gwardya.

Leibgedinge , doywocie
(t. j. wymówione utrzyma-

nie a do mierci).

Leiblich 1) cielesny , l - er

Eid ob. körperlich;— 2) ro-

dzony (np. brat, siostra).

Leibrente, pensya doywo-
tnia, dochód doywotni.

Leiche, trup
T
umary, zwoki.

Leichenbeschau?;. Leichen-

besichtigung , ogldziny po-

miertne.

L e i c h e n k am mer, trupiar-

nia, izba przeclpogrzebowa.

Leichenkosten, koszta po-

trzebne.

L e i c li e n ö f fn u n g , otwarcie

trupa, zwok.
L e i c li e n u n t e r s u c h u n g ,

badanie na zwokach.
li e i d sb. Jdm etiv. zu L.

thun, przykro komu uczy-

ni, ukrzywdzi kogo, Nie-

mandem zu Liebe oder L-e

die reine Wahrheit aussa-

gen, nie powodowa si ani

przyjani ani nieprzyja-

ni w zeznaniu rzetelnej

prawdy.

Leiden, Schaden, Verlust L

ponie szkod, strat , der

l-de Theil, strona pokrzyw-

dzona, Unrecht, Verfolgung

l. dozna pokrzywdzenia

,

przeladowania, Strafe l. wy-

cierpie kar, diese Sache

l-t keinen Verzug, yzgcz ta

nie cierpi zwoki.

Leidenschaft, namitno.
Leihanstalt, zakad poycz-

kowy.

L e i h b a n k , bank poyczkowy,
Leihbibliothek,' pozyczai -

nia ksiek.
Leihen 1) poycza (komu)
wypoycza;— 2) poycza
(od kogo) zapoycza;— 3)

wygodzie (komu).

Leih kauf, litkup.

Leihvertrag, kontrakt v. u-

mowa wygodzenia.

Leisten w ogól. uskutecznia

co, die Abgaben L uiszcza,

paci podatki , Dienste l.

suy, peni sub, po-

kada zasugi, den Eid l.

wykona przysig, Folge l.

usucha , by powolnym
;

Genüge l. uczyni zadosy,

Gewähr 1. zarczy, by r-
kojmi, Jdm Schutz l. da
komu opiek, Widerstand l.
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stawi odpór, opór, Zahlung

l. zapaci, uskuteczni wy-

pat.
L ei stuag 1) wiadczenie (ko-

mu czego), wykonanie cze-

- go, die Möglichkeit einet L.

ist eine wesentliche Bedin-

gung der Verträge, mono
wiadczenia jest istotnym

warunkiem umów-— 2) pra-

ca ,
Jdn nach seinen L - en

beurtheilen, ocenia kogo we-

dug skutku pracy, wedug
• roboty.

Leiten
,
prowadzi

,
przewo-

dniczy, kierowa, ein Ge-

schäft l. eine Handlung l.

zawiadywa jaka spekula-

ey, handlem, die Untersu-

. chung l. prowadzi ledztwo,

die Verhandlung l. przewo-

dniczy rozprawom , kiero-

wa rozpraw, die Verwal-

tung l. zarzdza, zawiady-

wa, eine Sache an Jdn 1.

spraw , rzecz odesa do

kogo, das Wasser l. pro-

wadzi wod, skierowa jej

bieg.

Leiter (der)
,

przewodnik,

kierownik, naczelnik, Amts-

leiter, przewodniczcy w u-

rzdzie.

Leitfaden, przewodnik, rys

krótki, wykad streszczony.

Leitkauf ob. Leihkauf.

Leitung, kierownictwo, prze-

wodnictwo , naczelnictwo
,

ster, L. des Ministeriums,

sprawowanie ministerstwa
\

L. der Verhandlung, prze

wodniczeuie rozprawie, rich-

terliche L. kierunek sdziow-

Klage unter

anbringen
,

pod kierun-

ski, sdu, eine

richterliche L
wnie skarg
kiem sdu.
e r n fr e i li e i t

,

czenia si. Lehr- und
wolno naukowa.

wolno u-

L.

L

Leumund, opinia, sawa. In

einem guten, bösen L-e sein,

mie dobre, ze imi, uy-
wa dobrej lub zej sawy.
Jds L. kränken, osawi ko-

go, skrzywdzi kogo na sa-

wie.

etzte Verwendung, np. sei-

ne l. Verwendung war beim

Magistrate, na ostatku su-y v. peni sub v. urz-
dowa przy magistracie,

etzter Wille, rozporzdze-

nie ostatniej woli.

etztgeborener, Ostatni,

na ostatku urodzony,

etztver fallen er Termin,

termin ostatni,

etzwillig, testamentowy,

objty w rozporzdzeniu o-

statniej woli.

e vir en , einen Protest ob.

erheben 4).

icenzgebühr , opata od

konsensu , konsensowe.

i cli t e r z iin d u ng s ge b iiir,

L-aufschlag, wieczkowe.
ichtlochv. Luftloch w Góm.

wietlniki, rozwidniki.

ichtrecht, suebno
21



lii- Lic— Liq

wiata.
L i c i t a t i o n s e r 1 o s, zebrana

z licytacji gotowizna.

L i c i t a t i o n s o r d n u n g ,
po-

rzdek licytacyi.

L i c i t a t i o n s w e g e, im, przez

' licytacy, na licytacyi sprze-

da albo kupie

Lici tir en, (wzgldnie urz-
du) sprzedawa przez licy-

tacy, (wzgldnie nabywcy)
licytowa, podawa cen na
licytacyi, kupowa na licy-

tacyi.

L i e d 1 o k n
,

paca , zasugi

(czeladzi).

Lieferant, Lieferer, dostar-

czyciel, dostawca, liwerant.

Liefern, dostarczy , dosta-

wi, den Zehent l. oddawa
. dziesicin, einen Verbrecher

in die Hände der Obrigkeit

l. odda zbrodniarza w rce
wadzy, den Bezoeis l. sta-

wi* dowód, dowodzi czego,

das Werk luird in Heften

geliefert, dzieo jest wyda-
wane w zeszytach.

Lieferung-, dostawa, dostar-

czanie, liwerunek (podatek).

Eine L. übernehmen
,

pod-

j si dostawy, L. an Ge-

treide ausschreiben
, ogosi

dostaw zboa, L-s Reluition,

okup liwerunkowy.

Liegen, lee, das liegt am
Tage, vor Augen, ausser al-

lem Ziueifel, to jest rzecz

oczywista, jawna, niewtpli-

wa, die Ursache liegt darin.

przyczyna tego jest ta , es

liegt viel daran , wiele na
tern zaley.

Liegend, lecy. L-e Grün •

de, nieruchomoci.

Liegenschaft, nierucho-

mo.
Limitiren ob. beschränken.

Linie, linia w ogól. i linia

pokrewiestwa, aufsteigende
L. linia wstpna, absteigen-

de L. linia zstpna, gerade

L. linia prosta, Seiten - L.

poboczna, (gleiche) linia pob.

równa
,

(ungleiche) nierów-

na, Verwandschafts-L. linia

pokrewiestwa.

Linienamt urzd rogatko-

wy.

L i n i e n d i e n s t , suba w woj-

sku liniowem.

Liquid (richtig), czysty, wy -

rzetelniony , wypatny , l-e

Summe, kwota wyrzetelnio-

na.

Liquidation , likwidacya,

obliczenie, obrachunek.

L i q u i d a t i o n s b u eh v. Con-

tobuch, ksiga obrachunko-

wa v. kontowa.

L i q u i cl a t i o n s k am m c r , i-

zba obrachunkowa.

Liquidationskommission,
kommissya obrachunkowa.

Liquidationsklage, skar-

ga wyrzetelnienia, likwida-

cyjna.

L i ([ u i d a t i o n s u r t h e i 1, wy-

rok wyrzetelnienia.

Liquid iron 1) oblicza', oh
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rachowa;— 2) wyrzetelnia

pretensye sdownie, mit den

Gläubigern l. obliczy si
z wierzycielami, eine Kasse
l. zrobi przegld kassy, die

Kosten l. poda koszta.

Liquidirung 1) obliczenie,

obrachowanie ;— 2) wyrze-

telnienie.

Liquidirungsklage ob. Li-

quidationsklage.

Liquidität einer Forderung,

czysto, niewtpliwo na-

leytoci.

List, chytro, podstp, einen

mit L. zu etw. bringen, pod-

stpem kogo przywie do

czego, einen Vertrag durch

L. bewirken, podstpem przy-

wie umow do skutku.

Liste, lista, spis, wykaz.
Lit er al ob. buchstäblich.

Literarisch, literacki.

Literat, literat.

Litiscontestation ob. Ein-

lassung in den Streit.

Litisdenuntiation ob.

Streitverkündigung.

Lito r ale, pobrzee, pomo-
rze.

L o c al , miejscowy, . L-Armen-

fond, fundusz ubogich miej-

scowych , L - Durchschnitts-

preis , cena miejscowa re-

dnia, L- Umstand, okolicz-

no miejscowa, L- Verhält-

nisse, stosunki miejscowe.

Localisirungs - Commis-
sion , komisya rozpoznaj-

ca miejscowo.

Localit ät 1) miejscowo;

—

2) budynek, zabudowanie.

Logbuch, dziennik okrto-

wy.

Lohnarbeit, robota najem-

na, najemnicza.

L o h nk u t s c h e r, wonica na-

Lohnstreitigkeit, spór o

najemne.

Lohntag, dzie roboczy.

L o h n v e r t r a g, umowa v. kon-

trakt najmu, usug.

Löhnung, paca, od.
Lombard, dom poyczki na

zastawy.

Lös chanstalten, zakady
ubezpieczenia od ognia.

Löschen 1) gasn, gasi;

—

2) wymaza, wykreli, ex-

tabulowa z hipoteki ; — 3)

u eglarzy zamiast ausla-

den, wyadowa. Das Feuer
l. ugasi ogie, eine Schidd

im Hypothekenbuch l. wy-
maza, wykreli, ekstabu-

lowa dug z ksig hipotecz-

nych, ein Schiff l. wyado-
wa towary z okrtu.

Löschgeräth v. Löschge-

räthschaften , narzdzia og-

niowe.

L ö s c h o r d n u n g ,
porzdek

ogniowy.

Löschplatz w egl. miejsce

wyadowania v. skadu.

Löschung, wymazanie, wy-
krelenie z ksig hipotecz-

nych, ekstabulacya.

L ö s c h u ii g s f ä h i g , mogcy



1154 Lös— Ma

by wykrelony z hipoteki.

L ö s c h u n g s g e b ii h r
,

nale-

yto za wykrelenie.

Losdrücken, spuci kurek,

wystrzeli.

Lösegeld, wykupne , oku-

pne.

Lösen, losowa, einen Zwei-

fel I. rozwiza wtpliwo,
ein Gewehr , eine Pistole l.

wystrzeli, aus seinen Wah-
ren viel , wenig (Geld) l.

wiele (mao) utargowa za

towary.

Losgehen , wystrzeli ka
rabin.

Loskaufen, wykupi
;

od-

kupi.
Loslassen , wypuci np.

na wolno.
Losreissen, oderwa , sich

l. oderwa si. wyrwa si.

Lossprechen, uzna nie-

winnym, za niewinnego.

Lossprechung, uznanie za

niewinnego.

Lostrennen, odczy.
Losung 1) losowanie ; — 2)

haso
;
— 3) sprzeda na

targu.

Losungsliste, spis losuj-

cych.

Losungsp flicht, obowi-
zek stawienia si do loso-

wania.

Lo sungspflich ti g e r, obo-

Jl.

M a cht , moc , sil
,

potga,

wadza, mocarstwo, die M.

wizany stawi si dp loso-

wania.

osungszettel , los, karta

losowa.

ö sili g 1) rozwizanie (wt-
pliwoci);— 2) wykupienie

zastawu ;
— 3) wystrzelenie;

— 4) utargowanie.

ootse r. Lothse u. Loths-

rnann, rotman, przewodnik

statku.

ottoamt, urzd loteryi.

ottoanlehen , poyczka
loteryjna.

ott o dir ection , dyrekcya

loteryi.

ottogewinst, wygrana lo-

teryjna^

ottospiel, gra w lotery,

loterya.

oyal 1) prawy;— 2) wier-

ny, l-e Gesinnung, prawy
sposób mylenia,

üsten, lUsteln, lüstern, po-

da czo£j;o.

ii stern adj. podliwy, po-

chutliwy, akomy, nach etw.

1. sein
,
poda ,

chciwie

pragn czego,

ustcrnheit, podliwo.
utt e r w Gorzel, lutrynek,

der L. wird abgetrieben, lu-

trynek spdza v. odpdza
si.

u x u s - A r t i k e 1 , artykuy
zbytkowe.

zu richten und zu strafen,

wadza sadzenia i karania.
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Jdm M. geben, da komu
moc, wadze, umocowa, u-

wadni, seine M. missbrau-

chen, naduy swojej wa-
dzy, die Gross-Mächte, mo-

carstwa pierwszego rzdu,
gesetzgebende M. ob. gesetz-

gebende Geivaltj Kriegs -31.

potga wojenna.

Machtbrief, penomocnic-

two.

Macktgeber
7

mocodawca,
mandant.

Machthaber 1) (Herr

mocarz ;
— 2) (Bevollmäch

tigter) umocowany
,
peno

mocnik, plenipotent.

Mächtig, mocny, mony, po

tny, zamony, seiner Lei-

denschaften to. sein, pano-

wa nad sob, mie moc nad

sob, einer Sprache m. sein,

posiada jaki jzyk , einer

Sache m. iverden, dosta co*

w swoj moc, opanowa, o

wadn.
Mächtigkeit w Góra. mi-
szo t. j. grubo warstwy

Lub pokadu.
Machtlos, bezwadny , bez-

silny.

Machtspruch, wyrok samo-

wolny.

Machtwort, najwysza wola.

Magistrat, magistrat, urzd
miejski, municypalny.

M a g i s t r a t s r a th , radca (raj

-

ca) miejski v. magistratual-

Mahlgeld
, mielne, zapata

od mienia, miewa, miarki.

Mahlstein ob. Grenzstein.

M ahlsteuer podatek od mie-

wa.

Mahnen, upomnie si np.

o dugj das M. upomnienie

si.

Mahnbrief, list upominaj-
cy, z upominaniem.

Mahnzettel, kartka z upo-

mnieniem.

Maische w Gorze, zacier.

Maj e s t ä t , majestat , Seine

,
kaiserliche M. Jego Cesar-

ska Mo, Seine apostolische

M. Jego Apostolska Mo.
M a j e s t ä t s b e 1 e i d i g u n g ,

obraza majestatu.

M a j e s t ä t s r e c h t, prawo ma-
jestatu.

Maj es täts v erbrechen
,

zbrodnia obraonego maje-

statu.

M aj o r a t 1 ) majorat ;— 2)

fideikomis, ordynacya.

Majorats g ii ter, dobra ma-
joratu^ ordynackie.

M aj o r a t s h e r r , ordynat.

Majorenn ob. grossjährig.

M aj o r e n n i t ä t ob. Grossjäh-

rigkeit.

Majorität der Stimmen,

wikszo gosów.
Mäkler v. Sensal, porednik
w umowach, faktor , senzal,

strczyciel, litkupnik.

Maklerei o5. Maklergeschäft.

Mäklergebühr, litkupnicze,

faktorne.

Mäkler g e s c h ä f t , mekler-



1ÜC» Mal— Mar

stwo , faktorstwo, strezy-

cielstwo.

Mallepost, lekka poczta wo -

zowa.

M a 1 1 li e s e r (Ordensritter ) ,

kawaler maltaski.

M a 1 z s t e u e r
,
podatek od so-

du.

Mandant, zlecenie dajcy

,

mocodawca.

Mandat, mandat , zlecenie

,

penomocnictwo
,
penomoc.

Mandat a r , mandatary usz
,

penomocnik , umocowany.
Mangel 1) niedostatek, brak;

— 2) wada, dem M. abhel-

fen, zapobiedz niedostatko-

wi, aus M. der Beweismit-

tel, dla braku dowodów, Re-

gress M-s Zahlung, regres

z powodu niepacenia.

Mängel (einer Rechnung), nie-

dokadnoci (rachunku).

Mangelaufnahme, monito-

wanie rachunku , zarzuty

przeciw rachunkowi.

Manifest, manifest, ein M.
erlassen, wyda manifest.

Manifestation, manifesta-

cja , objaw.

Ma ni fe stationseid, przysi-

ga wyjawienia , wyjawnicza.

Man i fes tirung, der Docu-
mente , okazanie dowodów.

Manipulation, manipulacya.

M an ipulati o ns b e a m t e
,

urzdnik manipulacyjny.

M a nip u lir en, manipulowa"
Mann, 1) etw. an M. bringen

sprzeda co komu, pozby

si;— 2) w Górn. alter M. pole

wyrobione, wyrobisko, zroby.

M a n n bar, dorosy, dojrzay,

(fizycznie t. j. zdolny do o-

enienia si lub pójcia za

m).
Manns al ter, wiek mzki.
Mannschaft, onierze, ei-

ne M. leasserniren ,
umieci

onierzy w koszarach , die

auf Wache leommandirte M.
oddzia ludzi wysanych na

wart, mit der M. aufbre-

chen, ruszy z wojskiem.

Mannsperson, mczyzna.
Mannsstamm, linia mzka,

po mieczu.

Ma nn s z uch t, karno (woj-

skowa).

Manuale, manua, ksiga
podrczna

,
podrcznik.

Manufactur 1) rkod ziemia

(jako pracownia) ;— 2) r-
kodzielnictwo , M- Waare,
towar rkodzielniczy, rko-
dzieo.

M a n u s c r i p t ,. rkopis.

Marginal, marginesowy,

skrajny , nabrzeny.

M a r g i n a 1 a n m c r k u n g r.

M - Rubrik (Randglosse ) ,

skrajnik (uwaga, przypisek,

tre marginesowa, skrajna,

nabrzena). Die M. ist nicht

das Gesetz , skrajnik ustawy

nie jest ustaw.

Marine L) marynarka, pot-
ga morska; — 2) marynar-

stwo, spawy morskie,

M ar i n e <l ienst, suba mor-
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ska.

Marineobercommando
nadkomenda morska.

Mark 1) miedza, granica,

znak graniczny
;
— 2) (jako

waga) grzywna;— 3) (jako

kraj) Marchia

Markbrief, dokument gra-

niczny.

Marke, znak, znaczek, mar
ka, Stämpelm. Briefm. zna

czek stplowy, listowv, (mar-

ka).

Markscheide
nie, die M. der Grubenmas-
se, rozgraniczenie miar gór

niczych.

Markscheide ku nst, mier-

nictwo górnicze, podziemne.

Markscheider^ Górn. mark-
szajder, miernik górniczy.

Markt 1) targ (jako zgroma-

dzenie kupujcych i sprze-

dajcych) ;
— 2) targ , tar-

gowisko
, targowica (jako

miejsce targu).

Marktaufseher
, dozorca

targowy.

Marktbesuch, uczszczanie

na targi.

Marktflecken, miasteczko.

Marktgeld, targowe.

Marktordnung
,
porzdek

targowy.

Marktpolizei, policya tar-

gowa.

Marktstand, stanowisko tar-

gowe.

Marktständchen, stragan.

Markt s'tandgel d , targo-

wiczne, miejscowe.

Markttag, dzie targowy.

Markung 1) oznaczenie gra-

nic ;— 2) granica.

M a r m o r b r u c h , Marmorgrä-
berei w Górn. omy marmu-
rów.

Marschall
, Landtags - M.

marszaek sejmu.

Mars chaat, pod lask mar-

szakowsk.
Marschroute 1) kierunek

marszu, drogi; — 2) list

drony.
Maskopei handel oh. Gesell-

schaft.

Mass v. Maas,, miara, das M.
halten , zachowa miar , M.
überschreiten ,

przebra mia-

r, das rechte M. treffen,

zachowa lub znale wa-
ciw miar, in dem M. ais

die Gläubiger sich anmelden,

w miar zgoszenia si wie-

rzycieli, in colletn M. zu-

penie , w peni , rechtes M.
und Gewicht führen, mie
sprawiedliw miar i wag.

Masse, miara, sposób, über

die M-n, nad miar, solcher

M. folgender M. dieser M.
w taki sposób , w nastpuj-
cy sposób , tym sposobem

,

gebührender M. w naleyty,

w przyzwoity sposób
, der-

massen , tak dalece , do tego

stopnia, einigermassen, ge-

wissermassen , poniekd, w
pewnym wzgldzie, niejako.

M a s s g a b e v. Massgebung
,
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Krone ,
* metryka koronna,

M-shein, wiadectwo wpisu

na uniwersytecie), ständische

21. metryka stanowa, szlach-

ty krajowej, Tauf-M. me-
tryka chrztu.

zoone z

nach 21. w miaro, podug,]
stosownie, nach M. derGeld-\

mittel , w miar, zamonoci,
nach M. des handesgesetzes}

podug ustawy krajowej, nach

M. des §. stosownie do §fu.'

M a s s g e 1) e n d 1 ) wany, sta- M a t r i m o n i a 1 ob.

nowczy, przewany, — 2) wyrazem Ehe.

obowizujcy
,

ni -er Um- Matrize, matryca, forma do

stand, okoliczno wana,' odlewania trzcionek (dru-

stanowcza. 1 : arskich).

Massigen ,
zmniejszy

, M a t a r i t ä ts - P r ü fu n g ,
po-

zmiarkowa, zmoderowa npJ pis dojrzaoci.

die Gerich tskoten , koszta M a u e r fe s t , wmurowany.
sdowe. Mau er an s clii ag, obwiesz-

Mäs sigke its vor ein, towa-i czenie, plakat.

rzystwo wstrzemiliwoci. Mauth, myto, opata.

M a u t li b e am ter v. J/a uthner.Ma s s r e g el , eine 21. vorneh-

men, ergreifen, uy rodka,

chwyci si rodka, eine 21.

treffen, obra rodek, przed-

sibra kroki.

M a s s s t a b , skala
,
podziaka,

verjüngter M. skala zmniej-

szona, sich etwas zum 21.

nehmen, wzi sobie co za

prawido.

M a s t y i e li , bydo tuczne

,

karmne.

M a t e r i a 1 , Bau-M. materyal

budowlany, budulec, Brenn-

21. materyal opaowy.
M a t e r i a 1 i c n - Waarenhand-

lung , handel korzenny.

M a t ri ce ob. Matrize.

M a trik el , spis , rejestr, ma-

trykua, M-Auzsug , wycig
z metryk, M-Führung, pro-

wadzenie, utrzymywanie me-

tryk . rejestrów . óHe M. der

poborca myta, mytnik.

M a u thbefreiu n g v. Ma uth-

freiheit, uwolnienie od myta.

M a u t ii g e b ii li r , myto.

Mant li gefalle, dochód z

myta, prawo poboru myta.

M a u ttpachter, dzierawca
myta.

Maxi m e
,
prawido , zasada

,

maksyma, 21. der Eventua-

lität ob. Eventual-M.

Maximum, najwyszy (np.

cena).

M e d i c i n a 1 b e hord, wa-
dza lekarska.

M e d i o m ensc (Mitte , Mo*
nais) zählbare Wechsel, we-

ksel patny w poowie mie-

sica.

Me lir, wicej.

M e li r a u s ga b e , naddatek«

Mhrbetr a g , zwyka.
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Mehrdeutig-, wieloznaczcy.

Mehrfache Ehe,- wieloe-
sfrwo.

Mehrheit, wikszo.
Meilengeld, milowe.

Meilensäule, sup , kamie
niiowy.

Meilen zeig er, miloskaz.

Meiler w Ilun. mielerz (stos

drzewa do wypalenia na w-
giel).

M e i 1 e r s t ä 1 1 e , kotlina.

Mein und dein (wzgldnie na

prawo wasnoci), der Rechts

streit über das M. und D.

spór o moje i twoje.

Meineid, krzywoprzysistwo,

(Eidbruch , zamanie przy

sigi).

Meineidiger, krzywoprzy-

sica.
M e i n e i d s e r i n n e r u n g ,

zwrócenie uwagi na skutki

krzywoprzysistwa.

Meinung, zdanie, opinia.

M e i n u n g s v e r s c h i e d e n-

heit, róno zda.
Meistanbot, najwyej po-

dana cena, najwysza oferta.

Meistbietender, najwy-
sz cen podajcy, najwyej
licytujcy.

Meisterbrief, list mistrzo-

stwa (na majstra).

Meisterprobe, próba rze-

mielnicza.

Meisterrecht, majsterya,

Meisterschaft 1) mistrzo-

stwo; — 2) zgromadzenie

majstrów.

Meisterstück 1) robota na

majstra, dowód, próba mi-

strzowstwa (u rzemielni-

ków);— 2) dzieo mistrzo-

wskie , wyrób mistrzowski

,

arcydzieo.

Melden, wzmiankowa , do-

nosi, opowiedzie, zgasza
si, einen Fremden m. opo-

wiedzie, meldowa zamiej-

scowego , Jdm etw. rn. do-

nie co komu , sich zu ei-

ner Stelle m. zgasza si o

miejsce , sich m. lassen , ka-

za si opowiedzie.

Meldung, oznajmienie , do-

niesienie, opowiedzenie, mel-

dowanie, M. der Fremden, o-

powiedzenie zamiejscowych,

M. erstatten, donie o czem,

M. von einer Sache thun
,

wzmiank o czem czyni.

M e 1 d u n g s v o r s c h r i ft, prze-

pis meldunkowy.
Meldzettel, k arta meldun-

kowa.

Melioration, ulepszenie, po-

prawienie , melioracya.

Memoir, Memorial, pa-

mitnik.

Mens eh en al ter 1) ycie
rednie (czowieka) ;— 2) po-

kolenie, drei M. hindurch le-

ben, przey trzy pokolenia.

Menschengedenken, seit,

za pamici ludzkiej
,
jak pa-

mitaj, jak zapamita, od

niepamitnych czasów.

Mensch en menge , tum

,

natok.

22
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M enschenraub, porwanie

osoby, ludukradztwo.

Me n sc he 11 rccli te
,

prawa

ludzkie
;
prawa czowieka.

Merkantilbeisitzer, asse-

sor handlowy.

Merkantilisch, handlowy,

kupiecki.

Merkantil- und Wechselge-

richt, sd handlowy i we-

kslowy.

Merkantilsysteniu; Ek.polU.

system merkantylny , han-

dlowy, merkantylizm.

31 e r i t o r i s c h e Entscheidung,

rozstrzygnienie co do rzeczy.

Mer itori sehe Prüfung, roz-

poznawanie samej rzeczy.

Merkmal, znami , cecha

,

die That trägt M-e des Ver-

brechens an sich, czyn zna-

miona zbrodni majcy, czyn

ze znamionami zbrodni.

Messe 1) msza; — 2) targ

walny, jarmark. Die Messe

beziehen, besuchen, ßeriren

przyby na targ walny, kup
czy na targach walnych

uczszcza na jarmarki, od-

wiedza jarmarki.

Messfreibeit 1) przywilej

na jarmark, targ walny;

—

2) swoboda jarmarkowa, wal

no - targowa.

M e s s w a a r e , towar jarmarcz-

ny, walno - targowy.

Messwechsel, weksel jar

marczny , walno - targowy

(patny w czasie jarmarku)

Messzeit, czas jarmarku.

Metali, kruszec, metal.

Met allmünze (tyle co baare

v. klingende Münze), moneta

brzczca, kruszcowa, bita.

M e t z e n , meca, mierzyca, (pó- •

korcze).

M e u b 1 e s v. M e u b e 1 n
,

sprzty pokojowe.

Meubelstücke, sprzty.

Meuchelmord, morderstwo

zdradzieckie , skrytobójstwo.

Meuchelmord erisch, skry-

tobójczy, gegen Jdn m. han-

deln, nastawa zdradziecko

na czyje ycie.

Meuterei, buntowanie si

,

spiknienie si przeciw zwierz-

chnoci, rozruch.

Mietlicontract ob. Miet-
vertrag.

Mi et he, najem, ehe. zur M.
nehmen , naj od kogo, etw.

zur M. überlassen, wynaj,
naj komu , Kauf bricht M.
kupno zrywa najmy, zur M.
wohnen ,

mieszka w najmie,

- w komornem, , mieszka na-

jemnie, Jdm die M. aufsa-

gen v. aufkündigen, wypo-

wiedzie komu najem, miesz-

kanie.

M i e t h e n , najmowa
, wypu-

ci w najem.

M i e t h e r , • najemca , biorcy

w najem, komornik ob. Ver-

miether, nieie. lokator.

Miethgeld, komorne, czynsz.'

Miethherr ob. Vermiether.

Mietlohn ob. Miethgeld.

Mi eth vertrag ,
kontrakt
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najmu.

Mietli zeit, czas najmu.

M i e t h z i n s ob. Miethgeld.

Milde Gaben
,
jamuna , da-

tek dobroczynny , eine m.

Stiftung , zakad dobroczyn-

ny, fundacya pobona.
Mildern, zagodzi, eine Stra-

fe m. kar zagodzi, zwolni.

Milderun gsgrund , oko-

liczno agodzca, zwalnia-

jca.

Mile! erüngs recht, prawo

zagodzenia , zwolnienia.

Mildthätigkeit 1) dobro-

czynno ,— 2) miosierdzie.

Militär, wojsko, wojskowo,
zum M. gehen , zacign si
do wojska, vom 31. befreien,

uwolni z wojska.

Militärbeurlaubter, ur-

lopnik.

Militär fi uch tl ing, zbieg

wojskowy.

M i 1 i t ä r g r ä n z e , Pogranicze

wojskowe.

Militärjustiznorm, prze

pisy sdowe wojskowe.

Militärpflichtig, popisowy

Militär Stellung, stawienie,

odstawa popisowych.

Minderheit, mniejszo, %n

der M. bleiben ,
zosta w

mniejszoci , der Antrag blieb

in der 31. za wnioskiem by

a mniejszo.
Minderjährig, maoletni.

Minderjährigkeit, mao
, letno.
Minderjährigkeits- Nach-

sicht , darowanie lat (venia

aetatis) , dyspensa na lata
;

zwolnienie penoletnoci.

Mineral, kopalina
;
minera,

rzecz kopalna.

Minister ohne Portefeuille,

minister bez teki.

Minis terial, ministeryalny.

Ministerium des Aeusseren,

ministerstwo spraw zagra-

nicznych.

Ministerium des Cultus und
des Unterrichtes , minister-

stwo wyzna i owiecenia.

Ministerium der Finanzen,

ministerstwo skarbu.

Ministerium für Handel,

Gewerbe und öffentlicheBau-
ten, min. handlu, przemysu
i robót publicznych.

Ministerium des Inneren
,

min. spraw wewntrznych.
Ministerium der Justiz,

min, sprawiedliwoci.

Ministerium des Krieges
,

ministerstwo wojny.

Ministerium für Landes-

kultur und Bergwesen, min.

rolnictwa i górnictwa krajo-

wego.

Ministerium der Volkswirt-

schaft, min. gospodarstwa

narodowego.

Ministe rrath, rada mini-

strów.

Minorat, minorat (fldeikomis

na korzy najmodszego sy-

na).

Minorenn ob. minderjährig.

M i s s a eh t u n g, lekcewaenie
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Missbilligung, niepochwa-

lenie ,
przygana.

Missbrauch, naduycie, M.
der Amisgewalt , naduycie
urzdu, wadzy urzdowej,

M. der Presse, naduycie
druku.

Miss deuten 1) na z stro-

n tómaczy;— 2) mylnie

tumaczy.
Misse that, bezprawie

,
wy-

stpek, zbrodnia.

M i s s e t li ä t e r , zoczyca

,

zbrodniarz , zbrodzie.

M i s s fa 1 1 ob. Fehlgeburt.

Miss fallen, nie podoba si,

sein M. bezeugen , okazywa
niezadowolenie.

Missfäll ig, z niechci, z

przykroci, z niezadowole-

niem; es wird m. bemerkt,

owiadcza si z niezadowo-

leniem , e etc. , niemie u-

czyniono spostrzeenie.

Miss g c b u r t
,
potwora

,
po-

twór, dziwolg, dziwotwór.

Missgriff, pomyka, faszy-

wce wzicie si do czego

,

krok niezrczny , niestoso-

wny.

M i ssh an d 1ung 1) pokrzyw-
dzenie

,
(sowne) obelga,

zniewaenie, (czynne) pobi-

cie;— 2) ze obchodzenie si,

M. öffentlicher Verordnun-

gen, zniewaenie ogosze
publicznych,

M i s s h e i r a t h , maestwo
nierówne.

M i
• 1 i e b i g ob. missfällig.

Mi ss verbal tniss, niezasto-

sowanie, niestosowno, die

Strafe ist im M. zur Schuld.

kara niestosowna , niezastó-

sowana do winy.

M i s s v e r s t ä n d n i s s , niepo-

rozumienie.

M i s s w a c li s , nieurodzaj

.

Mit, (w wyrazach zoonych)
spó, np. Mitbesitzer, spó-

posiadacz, Mitbürge, spó-

rczyciel , Miterbe, spótlzie-

dzic , Mitbelangter, spópo-

zwany.

Mitgabe ob. Mitgift.

Mitgenósse 1) spólnik, to-

warzysz ;
— 2) zwolennik.

Mifgenuss, wspólne uytko-
wanie.

Mitgift, posag , iewl. wiano

(u ludu).

Mitglied, czonek.

M i t sp e rr e , drugi klucz, zani-

knicie na drugi klucz.

M i t s t i m m e n , razem goso-

wa.
Mitte 1) rodek;— 2) poo-

wa, aus der M. der Kauf-
leute, zporód kupców, ei-

nen Abgeordneten aus ihrer

M. wählen , wybra posa
ze swego grona.

Mittel 1) rodek (co do miej-

sca), das M. halten, rodka
si. trzyma, sich ins M. le-

gen, schlagen, poredniczy;
— 2) rodek (co do celu),

das aussersie M. ergreifen,

chwyci si ostatecznych

irodków
,
passende M. er-
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greifen, uy rodków wa-
ciwych, stosownych;— 3)

majtek, saitsame M. haben,

posiada dostateczny maj-
tek, in so fern es s'eine M.
erlauben, o ile go sta na to,

o ile mu mono dozwoli,

wedug jego, swojej mono-
ci.

Mittelbar, poredni.

Mi 1 1 e 1 b e h ö r d e, wadza po-

rednia.

Mittell osigkeitszeug-
niss, wiadectwo ubóstwa.

Mittelmass, miara rednia.

M i 1 1 e 1 p a r t e i , strona trzecia

(interesowana w sprawie).

Mittelpreis, cena rednia.

Mittelpunkt, rodek, punkt

rodkowy. M. des Handels,

% punkt rodkowy handlu.

Mittelschule
, szkoa po-

rednia.

Mittelsmann v. Mittelsper-

son, porednik, osoba pore-

dniczca.

Mittelstand, stan redni,

klasa rednia.

Mi ttelstrecke (Feldstrecke)

w Góm. chodnik poredni.

Mittel stück, w Góm. prze-

dunica.
M i t th ä t e r, spódziaacz, spó-

sprawca.

Mittler, porednik, poje-

dnawca, rozjemca.

Mittleramt, urzd pojednaw-
czy.

Mittlerweile, tymczasowo.
Mit tl er w eilig, tymczaso-

wy-

Mitwirken, spódziaa,
wpywa, dokada si, przy-

czynia si.

Mitwirkung, spódziaanie,

wpyw, dooenie si, obrig-

keitliche M. bei Urkunden,

udzia zwierzchnoci w ak-

tach, unter seiner M. za je-

go wpywem, dooeniem si,

wspólnie z nim. <

Mit wissen vb. mie wiado-

mo (o czem), sb. ohne mein

M. bez mojej wiedzy, mit

seinem M. z jego wiedz.
Mitwisser, wiedzcy (o

czem).

M i t w o h n e \\, mieszka z kim.

M o b i 1 i s i r e n v. mobil ma-
chen , mobilizowa , zrucho-

mi , uruchomi , das Heer

m. wojsko zmobilizowa, zru-

chomi.
Möbeln ob. Meubeln.

Modalität , sposób , M. der

Ablösung , sposób wykupu,

die Zahlung des Kaufprei-

ses erfolgt unter nachstehen-

den M-en , szacunek bdzie
wypacony w nastpujcy
sposób.

IM o d e 1 , Modeli, wzór.

Moderiren ob. Massigen.

M o d i f i c a t i o n, blisze ozna-

czenie, ograniczenie, umiar-

kowanie, zagodzenie, nieja-

ka zmiana, modyfikacya.

Modi fi zi ren , bliej ozna-

czy, ograniczy, zagodzi,

umiarkowa, zmieni nieco,
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zmodyfikowa.
Möglich, mony , moliwy.

Alle m-e Mittel versuchen,

wszelkich moliwych rod-

ków uywa , sich alle m-e

Mühe geben, wszelkich mo-
nych dooy stara , so

viel als m. o ile mona,
bald m-st, jak najspieszniej,

jak najrychlej, das ist nicht

m. to niepodobna , so kurz

ais m. jak najkrócej, so viel

nur m. ile tylko mona
7

m-enfalls, jeeli bdzie mo-
na.

Möglichkeit, mono, mo-

liwo, alles nach M. ver-

sprechen, przyrzeka wszyst-

ko co mona , co si da

zrobi.

Moment, chwila, moment,

ein wichtiges M. wany po-

wód, wana przyczyna, wa-

ny punkt, wana okolicz-

no, einige M-e hervorhe-

ben, podnie niektóre punk-

ta,. okolicznoci.

Momentan, chwilowy.

Monarch, panujcy, monar-

cha, jedynowadzca.
M o n ar eh i e, jedynowadztwo,

monarchia, pastwo monar-

chiczne.

Monatsbericht
, sprawo-

zdanic miesiczne.

M o n a t S fr ist, termin miesi-
czny, binnen M. w cigu
miesica.

Monatschrift, pismo mie-

siczne (co miesic wyda-

wane).

Monatweise; co miesic,

miesicznie.

M o n i t a ob. Bemänglung.

Monogamie, jednoestwo.
Monopol

,
prawo wyczne

sprzedawania , monopol, sa-

moprzeda.
M o n o p o 1 s o r d n u n g , usta-

wa o monopoliach, urzdze-

niu monopoliów
,
porzdek

samoprzeday.
Mons pietatis, bank pobo-

ny.
Montanist, górnik

7
biegy

w górnictwie.

M o n t e - L o m b a r d o , dom
poyczkowy lombardzki.

Montirung 1) ubranie woj-

ska, umundurowanie ;
— 2)

osada okrtowa. •
"

M o n t i r u n g s d e p o t , komo-
ra ubiorcza (wojskowa).

Montirungsstück e
,
przy-

odziewa wojskowa.

M o n t u r s c o m m i s s i o n
;
ko-

misja ubiorcza.

Moralisch, moralny , m - er

Beiueis, dowód moralny, nie-

zmysowy, wywnioskowany,

wyrozumowany
,
prawdopo-

dobny , ni - e Uiberzeugung,

przekonanie moralne , we-

wntrzne, niezmysowe (t.j.

nieinajce podstawy zmyso-
wej), m-e Person, osoba pra-

wnicza, zbiorowa (np. urzd,
zgromadzenie, instytut).

Moratorium, zwoka ogólna

dla duników , zawieszenie
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poszukiwania wypaty, mo
ratoryum.

Mord, morderstwo, mobój-
stwo.

Mordanschlag, zamach na

czyje ycie.

Mordbrand, morderstwo

przez podpalenie.

Mordbrenner
, morderca-

podpalacz.

Mordgesell, pomocnik zbó-

jecki.

Mörder, morderca, mobój-
ca.

Mörderisch, morderczy, me-

obójczy, zabójczy.

Mörderrotte, banda zbójec-

ka, morderców.

Mordthat, czyn morderczy

zbójecki.

Mordwaffe ; bro zabójcza

mordercza.

Morganatische Ehe, ma-
estwo na lew rk, mor-

ganatyczne.

Morgengabe, wiano (o ile

si nie bierze w znaczeniu

pospolitem posagu), dar me
a onie nazajutrz po lu
bie.

Mor tu ar, taksa pomiertna

Mortuarium, odumarszczy-

zna, pomiertne, opata spad-

kowa.

Motion, wniosek
,

proj ekt,

przedstawienie.

Motiviren, etw. przytoczy
powody, zasady, uzasadni,

upowodowa.
Motivirung, upowodowanie.

uzasadnienie.

Mühewaltung , czynno,
trudy, praca, zachody, sta-

rania.

Mühl- v. Mahl- Gerechtigkeit,

prawo miewa.

Mühlordnung
,

porzdek
mynarski, urzdzenie my-
skie.

Mühlzwang, przymus mie-

lenia.

Muhme, ciotka.

Mulde (Becken) w Góm. ki
czyli zagbia.

Mündel, pupil, na opiece b-
dcy, maoletni.

Mündig, dojrzay (co do

wieku), dorosy.

Mündigkeit, dojrzao.
Mündigsprechung, uzna-

nie penoletnoci, dojrzao-

ci ob. Nachsicht des Alters.

Mundiren
, odpisywa na

czysto.

Mündlich, ustny, m-es Ver-

fahren, ustne postpowanie,

m-es Versprechen, obietnica

ustna.

Mündlichkeit, ustno, ust-

ne postpowanie.

Mundloch w Góm. ujcie
sztolni.

Mundschenk, czenik, pod-

czaszy.

Mundvorrath, zapasy y-
wnoci.

Municipal, miejski.

Municipalamt, urzd miej-

ski.

M u n i-c i p a 1 i t ä t, wadza miej-
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Bka, ninnicypalno.

Muni ci p al r e eh t
,

prawo

miejskie.

Munition, amunicya.

M ü n z a m t , orz d menniczy

M ü n z an st al t, zakad men-

niczy.

Münz di rek tor , dyrektor

menniczy.

Münze, moneta, pienidz.

Münzen, bi monet, pie-

nidze.

M ü d z fä 1 s c h e r oh. Falsch-

münzer.

Mürizfu s s , stopa mennicza.

M ii n z g a 1 1 u n g ,
gatunek mo-

nety, pienidzy.

M ii n z h aus, mennica.

M ii n z o r d n un g ,
porzdek

menniczy.

Münz pro be, próba monety.

Münzprobier am t , urzd
1 1 1 ( nniczo-probierczy

.

M li n zr ech t, prawo bicia mo-

nety.

M ii n z s o r t e, gatunek monety.

M ü n z w a r d e i n (Münzprü-

fer), probierca.

M ii n z w e s e n , rzecz menni-

cza, mennictwo.

M u s t e r , wzór, wzorek, prób-

ka , cecha (fabrykanta v.

rkodzielnika).

M u s t e r s c h ul e, szkoa wzo-

rowa.

M u s t e r s c h u t z g e s o t z , u-

rzdzenia cech fabrycznych.

Musterrech t, prawo cechy

.

Musterung , okazowanie,

przegld, rewia (wojska).

Mutatis mu ta n dis, ze stó-

sownemi zmianami.

Muthcn wGórn. prosi o po-

zwolenie na wyczne po-

szukiwanie.

Mu t hm a s sli c h , domniema-
ny, na domyle oparty, we-

dlag domniemania, m. über

etw. urtheile. z domniema-
ni;; o czem sdzi, m. auf
etw. schliessen, domyla si
czego.

Muthung wGórn. podanie o

pozwolenie na wyczne po

szukiwanie (Fr< isch urfsan-

meldum
M u t h u n g s b e willi g u n g .

pozwolenie na wyczne po-

szukiwanie (Bestätigung der

Freischurfsanmeldung)

.

M u tli w i 1 1 e
,
pocho , swa-

wola, rozpusta, aus M. Jdn,

beschädigen, z rozpusty ko-

go uszkodzi.

Muthwillig, pochy, swa-

wolny, lekkomylny.
Muttersprache, mowa v.

jzyk ojczysta, macierzy-

ski, macierzysty.

Nachachten
do czego.

N a <• li a c li t u n

\

stosowa si kmint machen, obwieci co

do zastosowania sie.

. zwr S. be- N a c li a h m e n , naladowa'-.
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Nachahmung , naladowa-

nie.

Nachbar, ssiad.

Nachberufen, powoa po

kim, n-r Erbe, dziedzic pod-

stawiony,

Nachbürge, porczyciel r-
czyciela.

Nachbürgschaft, porcze-

nie za rczyciela.

Nachdruck 1) przedruk

(nieprawny) , die Verleger

gegen N. schützen, ochrania

nakadców od przedrukuj'

—

2) moc, waga, dobitno,
mit N. befehlen, najmocniej,

surowo nakaza.
Nacheile, öffentliche, pogo

publiczna, Jdn mittelst N.

verfolgen, ciga kogo listem

goczym.
Nacherbe, dziedzic podsta-

wiony.

Nachfolgen, nastpowa po

sobie.

N a ch fo 1 g e r , nastpca.

Nachfolgerecht, prawo na-

stpstwa.

Nachforschen, dem Ver-

brechen, dochodzi zbrodni.

Nachforschung, dochodze-

nie, ledzenie, szlakowanie.

Nachfrage, popyt, poszuki-

wanie, i

Nach gebor n es Kind
,

po-

grobowiec, pogrobek, dzieci

urodzone po mierci ojca.

Nachgehen 1) pilnowa,

seinem Berufe n. pilnowa
swego powoania;— 2) od-

dawa si, dem Missiggan-

ge n. oddawa si próniac-

twu.

Nachgelassene, tyle co

hinterbliebene, pozostali przy

yciu, n. Erben, pozostali

dziedzice, spadkobiercy.

Nachgraben (Uiberröschen)

wGórn. odkopywanie.

Nachhaltig, trway.

Nach hang 1) stronnictwo,

zwolennicy, poplecznicy;

—

2) dodatek, im JV. zu.... w
dodatku v. dodatkowo do...

Nachkommen, den Gesetzes-

vorschriften , stosowa si
do przepisów ustawy.

Nachkommenschaft, po-

tomstwo.

Nachkömmling
,
potomek,

zstpny.

Nach lass 1) pozostao,
spadek, spucizna;— 2) da-

rowanie, N. einer Schuld,

darowanie dugu.
Nachlassausweis, wykaz

spadkowy.

Nachlassen 1) zostawi po

sobie, ein Vermögen ,
' maj-

tek;— 2) darowa, opuci,
eine Schuld , eine Strafe

,

dug, kar.
Nachlassenschaft , spa-

dek, spucizna.

Nachlassgebühr, naley-
to od spadku, spadkowe.

Nachlässigkeit, niedbal-

stwo, opieszao.
Nachlosen, losowa dodat-

kowo,

23
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X a e h 1 o s u n g, powtórne loso-

Nwarne.

Nachmachen
,

podrabia

,

faszowa , np. öffentliche N
Kreditspapiere, Urkunden n
papiery publiczne, dokumen
ta podrabia.

Nachmann, nastpca. 'N

Nachnahme, zwrot zaliczki,
1

(zapata przy odbiorze to-

N

warów).

Nachpfand (Afterpfand), za-

staw na zastawie.

Nachricht, wiadomo, no-

wina, wie, N. vom Hören- N
sagen, wiadomo z posuchu.

Na eh schlags register, sko-

rowidz, repertoryum.

Nachschlüsseloö. Dietrich.

Nachschrift, dopisek, post-

skryptum.

Nachschuldner, dunik
dunika.

Nachschuss, dopata.

Nachsicht 1) des Alters ob.

Alternachsieht;— 2) der Stra-

fe, der Zahlung, odpuszcze-

nie, darowanie kary, dugu;
— 3) ob. Kauf auf Probe.

Nachspüren, ledzi , do-

chodzi, szlakowa.
Nachstechen (np. ein Sie-

gel), podrobi (piecz).
Nachstellen, die Rechte der

Gemeingläubiger stehen je-

nen der Verbücherten nach,

wierzytelnoci hipoteczne ma-

j pierwszestwo przed pro-

stenii.

Nachstellen, Jdm, nasta-

N

N

N

N

N

N

N

wa, zasadza si na Kogu.

a eh Stellung, gegen dat

Leben, nastawanie na ycie,

achstempelung t. j

(nachträgliche Semplung),
ostplowanie dodatkowe, do-

stplowanie.

a c h 9 t i c h ob. Kauf auf
Probe.

achtheil , strata, uszczer-

bek, szkoda. N. haben, er-

leiden, ponie strat, szko-

dowa, doznawa uszczerb-

ku, ponosi uszczerbek,

a c h th e i 1 i g, szkodliwy, nie-

korzystny.

acht h erb erge, gospoda

nocna.

acht quartier v. Nachtla-

ger, nocleg.

achtrag, dodatek, dope-

nienie.

ach tragen, uzupeni, in

die Liste n. in eine Rech-

nung n. wcign dodatko-

wo w list, w rachunek,

achträglich, dodatkowy,

póniejszy, n-e Einhebung

der Steuer, dodatkowe ci-
ganie podatków, n-es Gesetz,

ustawa dodatkowa,

achtragsgebühr, dopa-

ta, doliczka.

achtragsprüfung, (Er-

gänzungspr.) egzamin do-

datkowy, dopeniajcy,

achtronde, patrol nocny,

achtschicht w Górn. szy-

chta nocno , robota nocna

górnika.
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Nachtwache, stra nocna.

Nachtwächter, strónocny.
Nachtzeit, pora nocna, zur

N. noc.
Nachwahl, nowy wybór,

wybór ponowny.
Nachweisen, wykaza, udo-

wodni.
Nachweisung, wykazanie,

udowodnienie.

Nachzahlung, dopata, pó-

niejsza zapata.

Nachziehen ob. Kauf auf
Probe.

Nadelgeld, szpilkowe, pie-

nidze na drobne wydatki

przy posagu.

Nagelfest, przybity, erd-,

mauer- , niet- und n. na
trwanie przytwierdzony.

Naher recht ob. Einstands-

recht.

Nährstand, stan ywicielski.

Nahrungserwerb , nah-

rungsmittel, sposób do ycia,

zarobek.

Nahrungsstand, sposób do

ycia, zarobek, zarobkowa-

nie-

Nahrungszweig , rodzaj

zarobkowania.

Name, in Jds Namen das

Wort ergreifen, przemówi
w czyjem imieniu.

Namenlose Anzeige, donie

sienie bezimienne.

Namensfertiger r
podpisu-

jacy za drugiego.

Namensliste v. Namensre
gister, lista imienna.

Namensträger, imiennik.

Namenszeichnung v. Na-
menszug, podpis.

Namentlich aufrufen, wy-
woa po nazwisku, n-e Ab-

stimmung, gosowanie imien-

ne.

Namhaft, znaczny, n. ma-
chen, wymieni, wyjawi.

Namhaftmach u ng, wyja-

wienie, N. des Vermögens v.

Vermögensbekenntniss, wyja-

wienie majtku.
Narrenhaus ob. Irrenanstalt.

Nationale, rodoskaz.

Nationalität, narodowo.
N a t i o n a 1 i s i r e n, narodowem

zrobi, uczyni, sichn. przy-

j narodowo (cudz), na-

turalizowa si.

Nationalisirung, przyjcie

narodowoci (cudzej).

Nationalökonomie
,

go-

spodarstwo narodowe.

Nationalversammlung
,

zgromadzenie narodowe.

Natur eines Geschäftes, isto-

ta sprawy, rzeczy, in natu-

ra leisten, da w naturze.

Naturalarbeitsle istung,

robocizna.

Naturalisiren ob. nationa-

lisiren.

Naturalleistung , danina

w naturze.

Naturallieferung, dosta-

wa w ziemiopodach.

Natu ralverpflichtung,
,

zobowizanie w naturze.

Naturerzeugnisse, pody
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natury v. przyrody, ziemio-

pody.
Natürliches Kind , dzieci

nielubne, z nieprawego loa.

Navigationsvertrag,kon-
trakt eglugi.

Nebenabsicht, zamiar ubo-

czny.

Nebenamt , urzd dodatko-

wy, dodany.

Ne b enangelegenheit, in-

teres podrzdny.
Nebenausgaben, wydatki

uboczne, drobne.

Nebenbedingung, waru-

nek uboczny, podrzdny,
dodatkowy.

Nebenbeschäftigung, za-

trudnienie uboczne.

Nebeneinkünfte , akcy-

densa, dochody poboczne,

obrywki.

Neben frage, pytanie ubo-

czne, podrzdne.

Neben forderung, przyna-

leyto. Das Kapital sammt
N-en, kapita z przynaley-

tociami.

Nebengebühren ob. Neben-

forderung.

Nebenkirche, koció fi-

lialny.

Neben lehr er , nauczyciel

pomocniczy.

Nebenleistung
, wiadcze-

nie przydatkowe.

Nebenlinie, linia poboczna.

Nebensache 1) rzecz pod-

rzdna, uboczna, przydatko-

wa
;
— 2) przynaleyto.

N e b e n s t r e i t ob. Incidenz

streit.

Nebenverbindlichkeit
,

zobowizanie przydatkowe.

Nebenverdienst, zarobek

uboczny.

Neben vertrag, umowa do-

datkowa.

Neben Zollamt, przykomo-

rek.

Neffe 1) siostrzeniec (Schwe-

stersohn);— 2) bratanek,

synowiec (Brudersohn).

Negation ob. Widerspruch.

Negativ 1) ujemny , n - er

Beweis, dowód ujemny, n-e

Umstände, okolicznoci uje-

mne ;
— 2) przeczcy , n-e

Aeusserung, sprzeciwienie si,

owiadczenie przeczce;— 3)

odmowny, n-er Bescheid, od-

mowna rezolucya,odpowied.

N e g i r e n ob. widersprechen.

Nehmen 1) in die Sperre n.

opiecztowa,— 2) Jdm das

Wort n. odj komu gos;
— 3) in Augenschein n. o-

bejrzeó ;— 4) Dienste n.

przyj sub ;— 5) Scha-

den n. ponie szkod.
Nennen, nazwa, zwa, mia-

nowa, Jdn beim Namen n.

nazwa kogo po imieniu
,

der oft genannte, tylekro

wzmiankowany, spomniany,

rzeczony, nadmieniony.

Nennwert h, warto imien-

na.

Neophyt, nowowierca
,
prze-

chrzta.
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Netto ertr ag, czysty do-

chód.

Nettogewicht, waga czy-

sta, rzeczywista.

Nettogewinn, czysty zysk.

Neubau, nowy budynek.

Neubruch v. Rode , nowina,

nowizna
,
(grunt wieo wy-

karczowany) karczowisko.

Neuerung 1) N. des Ver-

trages ,

l

przenowa
,

przeno-

wienie kontraktu
, N-s- Ver-

trag , nowacya, kontrakt

przenowienia
,
(niew.) kon-

trakt odnowienia ;— 2) oko-

liczno nowa , N-en anbrin-

gen, wnosi nowe okolicz-

noci.

Neuerungssucht , nowa-
torstwo.

Neugestaltung, przekszta-

cenie, przeobraenie.

Nexus subditelae ob. Un-

terthansband.

Nichtachtung des Gesetzes,

lekcewaenie prawa.

N i c h t e 1) siostrzenica (Schwe-

stertochter)',— 2) synowica,

bratanka (Bruderstochter).

Nichterklärung, uznanie

niewanoci , uniewanienie.

Nichterscheinen (das), nie-

stawiennictwo (w sdzie).

Nichtig, aden, niebyy, der

Vertrag ist für null und n.

erklärt , kontrakt uznany zo-

sta za niewany i niebyy.
Nichtigkeit, niewano,

bei sonstiger N. pod niewa-

noci.

Nichtigkeitsbeschwer-
de, skarga o niewano,
zaskarenie niewanoci.

Nichtigkeitsgrund, po-

wód, przyczyna niewanoci.
Nicht schuld, nienaleno.
Niederlage 1) skad, ma-

gazyn ;— 2) klska, poraka.

Niederlassen, sich, osi,
osiedli si, das Niederlas-

sen, osiedlenie.

Niederlassung, osada, ko-

lonia.

Niederschlagen, znie co,

umorzy, die Klage, einen

Prozess n. zaskarenie, pro-

ces umorzy.
Niessbar, uytkowy, uyt-

kownie, etwas n. besitzen,

posiada co uytkowo.
Ni essbrauch ob. Frucht-

niessung.

Nies sbrau eher ob. Frucht-

niesser.

Niete, los przegrany, nihil.

Nietfest ob. Nagelfest.

Niveau 1) poziom;— 2) po-

wierzchnia np. rzeki , morza,

der Teich ist über das ge-

setzliche N. angelassen wor-

den, staw zosta zapuszczo-

ny nad wysoko przepisan.

Nivelliren, niwelowa, spro-

wadza do poziomu, do wagi.

No mina Iw er th ob. Nenn-
werth.

Norm, prawido , norma , za-

sada.

Normalalter, wiek normal-

ny, waciwy, prawem wy-
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magany.

Normale, przepis
,
prawido,

rozporzdzenie.

Norm alienbuch, ksiga roz-

porzdze urzdowych, zbiór

normaliów.

Normaljahr, rok normalny,

zasadniczy, stanowczy, über

die Eigenschaft des Grund-
stückes entscheidet der Besitz

im N. 1820, posiadanie w
r. normalnym 1820 stanowi

o wasnoci gruntu.

Normal schule, szkoa po-

cztkowa.

N o rm al s c hisl fo n d, fundusz

szkó pocztkowych.
Normalschulfondsbei-

trag, skadka do funduszu

szkó pocztkowych.
Normatag, dzie aoby u-

rzdowej.

Normiren, urzdza, rozpo-

rzdza.
Notar, notaryusz

,
pisarz ak-

towy, rejent.

Notariat, notaryat, urzd
notaryalny, pisarza aktowe-

go, rejenta.

Notariatskammer, izbano-

taryana.

Notariatsordnung, usta-

wa notaryalna , urzdzenie
notaryatu.

Notar stelle,, posada nota

ryusza.

Note 1) odezwa (urzdowa);
— 2) rachunek naleytoci
(podany przez kupca lub r
kodzielnika) •,

— 3) uwaga

,

przypisek.

Notenumlauf, obieg bank-

notów (ilo banknotów w o-

biegu bdcych).
Nothadressat, adresat na
wypadek (nieprzyjcia, nie-

wypaty).
Nothadresse, adres na wy-

padek.

Nothdurften, rozprawy (s-
dowe).

Notherbe, dziedzic koniecz-

ny.

Nothfall, im, w razie po-

trzeby.

Nothrecht,. prawo ostatniej

potrzeby, prawo konieczno-

ci.

Nothstand, ndza, niedo-

statek.

Nothwehr, obrona koniecz-

na, gerechte N. sprawiedli-

wa w koniecznoci obrona.

No tli wendigkeit, koniecz-

no , in die N. gesetzt sein,

by zmuszonym, zniewolo-

nym.
Nothzucht, zgwacenie nie-

wiasty, poróbstwo (niew).

Noth züchtigen, zgwaci
niewiast.

Nothzüchtiger, gwaciciel.

N o t i o n
,

gefällsdmtliche , o -

rzeczenie kary w sprawach

skarbowych.

Notioniren, donie o prze-

stpstwie skarbowem.

Notorisch, powszechnie zna-

ny, wiadomy, notoryjny.

Novation ob. Neuerung.
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Null und nichtig ob. nichtig.

Nullität ob. Nichtigkeit.

Nul litätsbe schwer de ob.

Nichtigkeitsbeschwerde.

Nuntius, pose papiezki, nun-

cyusz.

Nutzung, uytkowanie, uy-
tek.

Nutzungsanschlag, oce-

O.

Ob berührte ofebesagt, ob-

ejrwähnt, obgedacht,
obgenannt, wyej wymie-
niony, wzmiankowany, wspo-

mniany, rzeczony.

Obdach, schronienie , ein O.

. geben, gewähren, da komu
schronienie v. przytuek.

Obducent, ogldziny , ob-

dukcy robicy.

Obduction einer Leiche, ogl-

dziny wewntrzne (zwok)

,

obdukcya.

Obductionsbefund, Ob-

ductionsbericht ob. Befund,
Augenschein , Leichenhe

schau,

Obedienz, posuszestwo.

nienie uytków, obrachowa-

nie, wykaz dochodów.

Nutzungseigenthum, wa-
sno uytku.

Nutzungseigenthümer
,

waciciel uytku.
Nutzungsrecht ob. Frucht-

genussrecht.

Ober, wyszy , zwierzchni

,

(w zoonych) nad- i t. d.

Ob eram t, wyszy urzd.
Oberarzt, nadlekarz.

Oberaufsicht, nadzór.

Oberbefehlshaber, nad-

komendant.

Obere ob. Ober.

O b e r e i g e n th um , wasno
gówna.

Qbereigenthümer , wa-

ciciel gówny v. zwierzch-

niczyi

Obereinnehmer , nadpo-

borca.

Oberfinanzrath, nadradca

skarbowy.

Oberfläche, powierzchnia.

Oberförster, nadleniczy.

Oberforstmeister, naczel-

nik lenictwa.

Obergericht, sd wyszy,
apelacyjny.

Obergerichtsrath, radzca

sdu wyszego, sdzia ape-

lacyjny.

Obergespann , nadupan
(w Wgrzech).

Obergewalt, najwysza
wadza.

Oberhand, pierwszestwo

,

die O. erhalten, gewinnen,

otrzyma gór, O. behalten,

przemódz, wzi gór, O.

haben, mie przewag.
Oberhaus, izba wysza (w

sejmie).

Oberherrlichkeit v. Ober-

herrschaft , zwierzchnia, naj-

wysza wadza.
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( ) b e r li i r t , arcypasterz.

O b e r h o fg e r i c h t , sd na-

dworny, najwyszy.
O b e r h o f j ä g e rm e i s ^ e r

,

wielki owczy.
Obcrhofkämm e r e

r

,
pod-

komorzy nadworny, koronny

Oberhofmarschall, mar
szalek nadworny, koronny

O b e r h o fm e i s t e r , ochmistrz

nadworny.

Oberhofrichter, sdzia na-

dworny, najwyszy*
1) e r r e c h n u n g s k am m e r,

gówna izba obrachunkowa

O b e r r e c li n u n g s r a tli , nad

radzca izby obrachunkowej

O b e r r e g i e r u n g s r a t h , nad-

radzca rzdowy (rejencyjny)1
.

Oberstaatsanwalt , nad-

prokurator (pr. jeneralny).

( ) b e r v o rm u n d s c li a ft , nad-

opieka, opieka zwierzchni-

cza (nad maoletnimi).

Obervormundschaftsbe-
h ö r de , wadza nadopieku-
cza.

Oberste Centralsteilen , wa-
dze naczelne.

Oberste Rechnungs-Kontrols-

belwrde , najwysza izba ob-

rachunkowa.

Oberster Gerichtshof, sd
najwyszy.

Oberstes Gefällsgericht, sd
najwyszy w sprawach de-

fraudacyjnych.

Obersthofkärnm e r e r, wiel-

ki podkomorzy dworu.

Obe rsthofma rs eh al l, wiel-

ki marszaek dworu.

O b e r s tli o fm a r s eh a 1 1 am t

,

urzd marszakowski (na-

dworny).

Obersthofmeister, wielki

mistrz dworu.

Oberstjägermeister, wiel-

ki owczy dworu.

Oberststallmeister, wiel-

ki koniuszy dworu.

Obhut, dozór, Jdr eine O.

anvertrauen, powierzykomu
dozór.

Obig, powyszy t. j. wyj
wzmiankowany

,
przytoczo-

ny, aus o-en Gründen, z po-

wyszych v. wyej przywie-

dzionych powodów , zasad
\

aus o - em erhellet , dass ....

z tego, co si wyej powie-

dziao, okazuje si, e....

O b 1 a t o r i e n
,

polecenie sie

(w kupiectwie).

Obliegen, es liegt dem Ge-

richte ob, jest obowizkiem
sdu , naley do sdu , die

dem Gemeindevorstände ob-

liegende Geschäftsführung
,

sprawy nalece do zwierz-

chnoci gminnej , es liegt ihm
nicht im gleichen Masse ob,

nie ma tak blizkiego obo-

wizku.
Obliegenheit, powinno T

obowizek.

Obligater Gegenstand, przed-

miot obowizkowy.
Obligation 1) zobowizanie;
— 2) rewers , karta rczna,

skrypt; — 3) zapis dugu
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(publicznego).

Obligo, rkojmia , ohne mein

0. (in Wechseln), bez odpo-

wiedzialnoci, bez rkojmi.

Obmann v. Obermann 3)

zwierzchnik ;— 2) rozjemca

(w sdzie polubownym), Su-

perarbiter.

Obrigkeit , zwierzchno,
der O. gehorchen, ulega
zwierzchnoci.

Obrigkeitlich, urzdowy,
od wadzy wydany.

Observanz (Gepflogenheit)
,

zwyczaj, sposób postpowa-

nia,- praktyka.

Obsiegen (im Process) , wy-

gra spraw.

Obsieger (obsiegender Theil),

stronawygrywajca(spraw)
Obsignation, opiecztowa-

nie sdowe.
Obsigniren, piecztowa.
Obsorge v. Fürsorge

,
pie

cza, troskliwo.

Obwalten, zachodzi, es wal-

tet kein Zweifel, kein Hin
derniss, keine Gefahr ob, nie

zachodzi wtpliwo, prze-

szkoda , niebezpieczestwo

,

nie ma adnej wtpliwoci etc.

Occupation 1) zawaszcze-

nie ;— 2) zajcie np. miasta.

O c t a v a ,^ oktawa t. j. zabez

pieczenie pretensyj podda
czych na ósmej czci dóbr

nieruchomych w Galicyi.

Octroiren, nada, eine Ver-

fassung o. nada konstytu-

Oede 1) pusty t. j. nieza

mieszkay (kraj , okolica);

—

2) nieuprawny (grunt, rola),

pustka, pustkowie ;— 3) nie-

zabudowany (plac);— 4) nie-

zarosy drzewami (ogród)

,

b\ machen, pustoszy, o. lie-

gen , odogiem lee , b. wer-

den, spustosze, ö. liegen

lassen, odogiem zostawi.

Offen 1) jawny, publiczny,

mit o-er Gewalt, jawn prze-

moc, auf o-er Strasse, na
publicznej drodze;— 2) o-

twarty, o. Ordre, otwarty

rozkaz, o-e Rechnung bei

Jdm haben, mie u kogo
kredyt otwarty , o. Stelle

,

opróniona, nieobsadzona po-

sada;— 3) szczery, o-e Aus-

sage, szczere wyznanie;—
4) die Einsicht steht Jeder-

mann o. wolno przejrze ka-
demu, es steht der weitere

Rechtszug o. zostawia si
wolno dalszego odwoania,
der Rechtsweg steht o. wolno
dziaa w drodze sdowej.

Offenbar, oczywisty, wido-

czny, jawny, o. machen, wy-
jawi.

Offenbaren, objawi , sei-

nen Vermögensstand o. wy-
jawi stan majtkowy.

Offenbarungseid ob. Ma-
nifestationseid.

Öffentlich, publiczny
,
ja-

wny, ö-er Beamte, urzdnik
publiczny, ö-es Buch, ksi-
ga publiczna, ö-es Verfah-

24
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ren, postpowanie ja"\vne.

O ffe ntlichkeit
,
jawno

,

np. der Abstimmung, goso-
wania.

Offerte, oferta, podanie ce-

ny (pimienne).

Officium nobile ob. adeli-

ges Recht.

Offiziell, z urzdu, urz-
downie , auf o-em Wege, na

drodze urzdowej v. urz-
downie.

Offiziös, poufnie, w drodze

poufnej
,
póurzdowej.

Oheim v. Ohm, väterlicher,

stryj, mütterlicher, wuj.

Ohrenzeuge, wiadek na-

uszny, ze suchu, który

sysza.

Olfabrik olearnia.

On eros b. entgeltlich.

Operat, dzieo, wypracowanie.

Opponiren, zarzut robi

,

stawia, czyni.

Opposition 1) w zn. polit.

oppozycya, stronnictwo prze-

ciwne, die O. war in der

Minorität, oppozycya bya
w mniejszoci;— 2) wzn. sd.

Pr.fran. oppozycya przeciw

wyrokowi zaocznemu.

Option, prawo wyboru w Pr.

kanon.

Orden 1) zakon, zgromadze-

nie zakonu;— 2) order.

Ordensband, wstga orde-

rowa.

Ordensbruder, braciszek

(zakonny).

Orden« di scipl i n , karno

zakonna.

Ordensgeistlicher, zakon-

nik.

Ordensgeistlichkeit, du-

chowiestwo zakonne.

Ordensgelübde, luby za-

konne.

Ordenskapitel , kapitua

orderów.

Ordenskreuz, krzy, order.

Ordensmitglied, czonek
zakonu.

Ordensregel, regua zako-

nu, zakon.

Ordensverleihung, nada-

nie orderu.

Ordenszeichen, znak or-

derowy.

Ordentlicher Wohnort (do-

micilium) ,
zamieszkanie.

Ordinariat, ordynaryat,

wadza biskupia.

Ordiniren, einen Geistlichen,

wywici na ksidza.

Ordnung, urzdzenie
,

po-

rzdek, Gerichtso. ustawa o

postpowaniu sadowem
,
po-

rzdek postpowania sdo-
wego, an der Tageso. sein,

by na porzdku dziennym,

zur O. rufen, wezwa do

porzdku , die öffentliche O.

stören , naruszy porzdek
publiczny.

Ordnungsmässig, zgodny

z przepisami , waciwy, sto-

sowny do przepisów, das

Benehmen des Beamten war

o. urzdnik postpi sobie

waciwie.
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Ordnungsstrafe, kara po-

rzdkowa.
Ordre, zlecenie , auf O. lau-

tender Wechsel, weksel na
zlecenie.

Organ, organ
f
porednik, die

dem Ministerium unterste-

henden O-e urzdy podlege
ministerstwu.

Organisation 1) urzdze-
nie, 0. der Gerichte, urz-
dzenie sdownictwa , der

Staatsbehörden, wadz pa-
stwa;— 2) skad, Staats-O.

skad pastwa.
Organisch, organiczny, za-

sadniczy, o-es Gesetz, usta-

wa zasadnicza.

Organisiren, urzdza.
Organisirung ob. Organi-

sation.

Organismus, ustrój, orga-

nizm, urzdzenie.

Original, pierwopis , orygi-

na.
Originär ob. ursprünglich .

Ort 1) (der) miejsce, es ist

höheren Os anbefohlen wor
den, z wyszego rozkazu, z

rozkazu wyszej wadzy;

—

2) das Ort (Stollenort, Strec-

kenort) tu Zop. kres sztolni.

Örtlich, miejscowy . Aus -

gaben ö - er Beschaffenheit,

wydatki miejscowe, lokalne,

odnoszce si do potrzeb

miejscowych, ö-e Krankheit,

choroba miejscowa, przywi-
zana do miejsca,

rtsbedarf, potrzeba miej-

scowa.

rtsbehörde, wadza miej-

scowa.

rts be Schreibung, opisa-

nie miejsca.

rt schaft 1) cz kraju

np. miasto, powiat;— 2) o-

sada, wie.
rtsgemeinde, gmina miej-

scowa.

rtsgericht, sd miejscowy,

rtsobrigkeit, wadza miej-

scowa.

rtsrichter, wójt, sotys^

r t s p fa r r e r
,
pleban,

rtsverhältnisse, stosun-

ki miejscowe.

st erreich, Austrya r Ra-

kusy, Ö. ob der Enns, Ra-

kusy powyej Anizy v. gór-

ne , Ö. unter der Enns , Ra-

kusy poniej Anizy v. dolne,

Erzherzogthum Ö. Arcyksi-

stwo Rakuskie , Kaiserthum

Ö. Cesarstwo Austryackie.

ttomanische Pforte , !•

Porta Ottomaska.

Pacht 1) dzierawa, posesya

pacht (dzierawienie byda
dla mleka) , die Güter in P
überlassen

, wypuci dobra

w dzieraw, in P. nehmen,

wzi w dzieraw, in P.

haben, trzyma w dziera-

wie; — 2) czynsz dzier-
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wny, einen hohen P. zahlen,

wysoki czynsz dzierawny
paci.

P a c h t a n s c h 1 a g , ocenienie

dochodów dzierawy.
Pachten

, zadzierawi

,

wzi w dzieraw.
Pächter, dzierawca.

Pachtgeld, dzierawne

,

czynsz dzierawny.

Pa cht gut, dzierawa, dobra

zadzierawione , wie za-

dzierawiona , dobra arendo-

wane, posesya.

Pachtlustig, ch zadzier-

awienia majcy.
Pachtschilling ob. Pacht-

zins.

Pachtung ob. Pacht pod 1).

Pa chtVerhandlung 1) u-

mawianie si o dzieraw;
— 2) postpowanie, czyn-

no w celu wydzierawienia.

Pachtvertrag , kontrakt

dzierawy, kontrakt o dzier-

aw.
Pachtweise, dzieraw, ty-

tuem dzierawy, ein Gut p.

überlassen, majtno puci
w dzieraw.

Pachtzin s, dzierawne

,

czynsz dzierawny.
Paciscenten, strony, osoby

umawiajce si, strony kon-

trakt zawierajce, kontrak-

tujce.

Papier, ehe. zu P. bringen,

uoy co na pimie.

Papiergeld, pienidz pa-

pierowy.

Paraphirt, parafowany, o-

znaczony cyfr imienn.

Paraphiren, parafowa, o-

znaczy cyfr imienn (pi-

smo i t. p.).

Par eile, czstka. Grundp.

czstka gruntu, parcella.

Parcelliren, dzieli grunt

na czstki.

Pardon, aska, przebaczenie.

Pardoniren, uaskawi.
Par (einer Urkunde), równo-

brzmicy egzemplarz, okaz

(dokumentu)
7

eine Schrift

in zwei Pariert einbringen,

poda co w dwóch egzem-

plarzach, einen Vertrag in

mehreren Parien verfassen,

spisa kontrakt na kilka rk.
P a r e r e (ärztliches) , zdanie

T

opinia lekarska.

Pari, al, na równi, wedug
imiennej wartoci, die Staats-

obligationen stehen al pari,

obligacye stoj na równi,

równo, unter pari, niej ró-

wni, über pari, wyej ró-

wni, nad równi.

Partei 1) strona, osoba pra-

wujca si, in einer jeden

Streitsache unterscheidetman
zwei P-en, den Kläger und
den Beklagten, w kadej
sprawie odróniamy dwie

strony, powoda i pozwane-

go (stron powodow i po-

zwan) ;
— 2) stronnictwo

,

partya , sich zu der einen oder

anderen P. bekennen , stan
po jednej lub drugiej stronie.
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Parteiführer, gowa stron-

nictwa.

Parteigänger 1) stronnik-,

— 2) partyzant (wojenny).

Parteilich ob. parteiisch.

Parteilichkeit, stronno,

stronnictwo
,
parcyalno.

Parteilosigkeit, bezstron-

no.
Parteisck, stronniczy, stron-

ny, parcyalny.

Parteivertretung, zastp-

stwo stron, stawanie za kogo.

Partialobligation , obli-

gacya udziaowa.

Participiren, an etwas, u-

czestniczy w czem.

Particulär, oddzielny, po-

jedynczy, prywatny, p-e In-

teressen, interesa wyczne,
osobiste

, p - e Acceptation
,

przyjcie czciowe, p - es

Recht, prawo oddzielne, pro-

wincyonalne
,
p-e Zahlung ,

zapata czciowa.
Particulare ob. Reiseparti-

culare.

Pasquill, paszkwil, pismo

obelywe.
Pass, pasport.

Passagier, podrónik, prze-

jedajcy.
Passantenprotokoll, pro-

tokó przejezdnych.

Passen, stosowa si, nadawa
si

,
przystawa do czego, p

der Ausdruck, stosowne, od

powidn wyraenie, p-der
Schlüssel, klucz nadajcy si.

Passiren 1) przechodzi,

przejeda; — 2) przepu-

szcza ,
einen Fremden p.

lassen
,
przepuci obcego

;

— 3) eine -Post (in der Rech-

nung) p. przyj pozycy ;

—

4) p. lassen, puszcza mimo,

man wird es nicht so p. lass-

en, nie puci si tego mimo.

Passirschein, przepustka.

Passivforderung, naley-

to ujemna, dug.

Passivstand, stan ujemny
v. bierny, stan dugów, wy-
kaz dugów.

Patent alinvalid ob. Invalid.

Patent 1) ukaz monarszy,

list jawny;— 2) patent, kon-

sens, upowanienie; — 3)

przywilej na wynalazki.

Pathe m. i/. 1) ojciec chrzest-

ny, matka chrzestna ; — 2)

chrzestne dzieci, chrzestnik.

Patrimonialgerichtsbar-
keit, wadza sdowa dwor-

ska,dziedzica, patrymonialna.

Patrimonium, majtek dzie-

dziczny; ojcowizna, majtek
ojczysty.

Patriotismus, mio oj-

czyzny, patryotyzm.

Patronatsrecht, prawo pa-

tronatu
,
patronat.

Patrouille, patrol.

Paus eh und Bogen, hurtem,

ryczatem.

Pauschalausgleichung
,

ugoda ryczatowa.

Pauschale, ryczatowe. Kn-
zeleip. ryczatowe kancela-

ryjne, na potrzeby kancelaryi.
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Pauschaliren, oznaczy ry-

czatem.

Pauschalquantum, ilo,
kwota ryczatowa.

Pause hgeding
,

zakupno

hurtowne, ryczatowe.

Pauschgelder, kwota ry-

czatowa.
' Peinliche Halsgerichtord-

nung ob. Halsgerichtsord-

nung.

Peinliches Gericht, sd ka-

rzcy, karny.

Pension, pensya
,
paca wy-

suona, emerytura.

Pensionär , wychowaniec,

wychowanka
,

pensyonarz

,

pensyonarka.

Pensionat, dom wychowa-
nia, pensyonat.

Pensioniren, pensyonowa
kogo, da pensy wysuo-
n, emerytur, sich p. las-

sen, poda si do emerytury,

take, wzi emerytur.

Pensionist, emeryt, wysu-
ony (urzdnik).

P e r c e n t
,

procent , odsetki

,

prowizya, eine Summe mit

5, 6
y
7 P. verzinsen, opa-

ca od pewnej summy 5, 6,

* 7 odsetek.

Percentualaccidentien,
dochody odsetkowe, procen-

towe.

Perception, pobór (podatku).

Peremtorisch w Post. sd.

zawity, ostateczny, stanow-

czy np. termin, rok (Frist).

Perhorescenz des Gerich-

tes 1) zarzut sdowi czy-

niony;— 2) wyczenie s-
du lub sdziego ob. t. Ab-

lehnung.

Periodische Presse, dzien-

nikarstwo.

Person, osoba , in eigener P.

erscheinen, stawi si oso-

bicie, ich für meine P. co

do mnie, co si mnie ty-

czy.

Personalarrest, areszt o-

sobisty, egzekucya na osobie.

Personalbefugniss, upra-

wnienie osobiste , konsens

osobisty.

Personale, poczet osób.

Kaufmännisches Hilfsp. cze-

lad kupiecka.

Person al execution ob.

Personalarrest.

Personalgerichtsstand,
sd osobowy (sd waciwy
co do osoby).

Personalgläubiger, wie-

rzyciel niehipoteczny.

Personalhaftung, rkoj-

mia osobista, porczenie o-

sobiste.

Personalrichter ob. Perso-

nalgerichtsstand.

Personal stand v. Personal-

status, skad osobowy (wa-
dzy, zakadu) , etat osobo-

wy.

Personalzulage, dodatek

do osoby.

Personalzuweisung, przy-

dzielenie (urzdników pod-

wadnych).
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Personenreclit, prawo o

sobowe.
* Persönliches Recht, prawo

osobiste.

Persönliches Sachenrecht,

prawo do rzeczy, prawo rze-

czowe porednie.

Pertinenzstücke, przyna-

leytoci.

P e r z e n t ob. Percent.

Pestkordon , kordon prze-

ciw zarazie, stra przeciw-

pomorowa.
Pestvorschriften

,
porz-

dek pomorowy, przepisy po-

morowe
,
przepisy ochronne

w zarazach.

i Petent ob. Bittsteller.

Petersgroschen v. Peters-

pfennig , witopietrze. $

I

Petitionsrecht, prawo pe-

tycyi, domagania si.

• Pfand, zastaw, fant, auf P.

-

v
leihen, poycza na zastaw,

zum P. geben, da w zastaw,

ein P. nehmen
,

przyj,
wzi w zastaw, ein P. ein-

lösen, wykupi zastaw, das

P. ist verfallen, zastaw prze-

pad , uleg upadowi
,
prze-

padkowi.

t Pfandbestellung , danie

zastawu, zapewnienie przez

zastaw.

Pfandbrief, list zastawny.

Pfand bürge ob. Geissei.

Pfandgeber, zastawca, da-

jcy w zastaw.

Pfandgewähr, zabezpiecze-

nie przez zastaw.

P fä n d e n , zajmowa, einfah-

rendes Gut p. zaj rzecz

ruchom.
Pfandgläubiger, wierzyciel

zastawny, hipoteczny.

Pfandinhaber v. Pfandlei-

her, zastawnik, poyczajcy
na zastaw.

Pfandleihergewerbe, za-

sifcawnictwo, fanciarstwo.

Pfandnehmer, biorcy,

przyjmujcy na zastaw.

Pfandrecht, prawo zastawu,

das P. ist ein dingliches

Recht, prawo zastawu jest

prawem rzeczowem, das P.

bildet selbst den Gegenstand

einer weiteren Verpfändung,

prawo na zastawie moe by
znowu zastawione, mittelst

Pfändung das P. erwerben,

naby prawa zastawu przez

zajcie sdowe.
Pfand sache, zastaw, rzecz

zastawna, dana w zastaw,

obciona hipotek.

Pfandschein, karta zastaw-

na, rewers na zastaw.

Pfandschuld, dug zastaw-

ny, hipoteczny.

Pfandschuldner, dunik
zastawny, hipoteczny.

Pfandverschreibung, za-

pis zastawny, hipoteczny ob.

Pfandbrief.

Pfand vertrag, kontrakt za-

stawny.

Pfandweise
, tytuem za-

stawu, jako zastaw, p. Be-

schreibung
, , opisanie rzeczy
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egzekucyjnie zajtej.

P f'ä d cl u n g , zajcie.

P fan d u n g s b e w i 1 1 i g u n g ,

dozwolenie zajcia.

P fä n d u n g s p r o t o k o 1 1, pro-

tokó, akt zajcia.

Pfarre, parafia.

Pfarrbeneficium ob. Be-

neficium.

P fa r r k i n d , nalecy do pa-

rafii, parafianin.

Pfarrsprengel, obrb pa-

rafialny, im P. w parafii.

Pfarrtemp orali en, przy-

chody z beneficyum.

P f 1 a s t e r g e 1 d , brukowe.

Pflege, pielgnowanie, wy
chowanie, piecza, staranie,

Uibernahme in die P. przy-

jcie na wychowanie
, P,

der Wissenschaften, pielg-

nowanie nauk.

Pflegeältern, wychowaw
cy, ywiciele, dobroczynni

zastpcy rodziców, drudzy

rodzice.

Pflegebefohlener, oddany

w piecz.

Pflegekind , wychowaniec,

wychowanica.

Pflegemutter, wychowaw-
czyni , ywicielka , druga

matka.

Pflegevater, wychowawca,
ywiciel , dobroczynny za-

stpca ojca, drugi ojciec.

P f 1 e g 1 i n g ob. Pflegekind.

P f 1 e g s c h a f t ob. Pflege.

Pflicht, obowizek, powin-

no, danina (wiadczenie),

in P. nehmen, odebra przy-

sig wiernoci
,

przysig
zwiza , in P. stehen, by
przysig zwizanym.

P f 1 i c h t b r ii c h i g ,
przenie-

wierczy, wiaroomny.
Pflichtexemplar, egzem-

plarz, okaz obowizkowy.
Pflichtgefühl, poczucie o-

b owizku

.

P flieh tig v. pflichtbar, obo-

wizany (do pewnych powin-

noci, danin i t. p.).

Pflicht massig, stosownie

do obowizku, zgodnie z o-

bowizkiem, das Verfahren

des Beamten war p. urz-
dnik postpi sobie waci-
wie, jak naleao.

Pflichttheil, cz obowiz-
kowa, legityma, zachowek.

Pflichtvergessen, niepo-

mny obowizku.
Pflichtverletzung, prze-

kroczenie obowizku, uchy-

bienie obowizkowi.
Pflichtwidrig, sprzeczny

z obowizkiem.
Pfründe ob. Beneficium.

Pfründler v. Pfründer, be-

nefieyat, benefieyaryusz, pre-

bendarz, ubogi majcy stae

publiczne zaopatrzenie.

Physisch, fizyczny, p-e Gross-

jährigkeit , penoletno fi-

zyczna.

Piacere , Wechsel a p. 1)

weksel do woli ;— 2) we-

ksel okazowy.

Pilot, sternik.
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Plakat ob. Anschlag.

Platz, miejsce, auf einen

ausländischen P. ausgestell-

ter Wechsel, weksel na za-

granic wystawiony.

Platzgreifen , znajdowa,

mie miejsce.

Platztratte v. Platzwechsel,

weksel miejscowy.

Plenarsitzung, posiedzenie

pene.

Plena r ver Sammlung, wal-

ne zgromadzenie.

Plündern, rabowa, upi.
Plünderung, rabunek, u-

pieztwo , eine Stadt der P.

preisgeben, wyda miasto na

up, das Verbrechen der P.

zbrodnia upieztwa (rabunek

wojskowych podczas wojny)

Pluralität , wikszo (w

gosowaniu).

Pöbel
,
pospólstwo , motoch,

gawied.
Pochen, tuc , Erz~ p. tuc

rud.

Pocherz, ruda do tuczenia

Poclihammer ob. Pochmühle

Pochmühle w Górn. tucznia

tuczarnia, stpa do tucze-

nia rudy.

Pochsteiger, dozorca tu
czni.

Pochwerk ob. Pochmühle.

Poligamie, wieloestwo.
Politik, polityka (nauka roz-

tropnoci), polityka (sztuka

sposób urzdzania stosunków

kraju wewntrznych i za-

granicznych).

Politisch 1) polityczny;—
2) administracyjny, zarzdo-

wy, p-e Angelegenheiten, spra-

wy polityczne,, p - e Behör-

den, wadze administracyj-

ne, zarzdowe, p-e Wis-

senschaften ('Staatswissen-

schaften ), umiejtnoci po-

lityczne, pospólne.

Polizei, policya, wadza po-

rzdku i bezpieczestwa.

Polizeibehörden, wadze
policyjne.

Polizeilich, policyjny, sich

p. vergehen, wykroczy po-

licyjnie.

Polizeimässig, stosowny

do porzdku policyjnego.

Polizeiordnung , urzdze-
nie policyi.

Polizeisachen, sprawy po-

licyjne.

Polizeiübertretun g, prze-

stpstwo policyjne.

Polizeiwidrig, przeciwny

przepisom policyjnym.

Polizeiwissenschaft, na
uka administracyi , zarzdu
(policya).

Pont i fi cal i en, ubiór uro-

czysty kapaski.
Pontificat, godno papie-

ska.

Populär, popularny
,

przy-

stpny (wykad nauki).

Popularität, popularno.
Population, ludno.
Portefeuille, teka ob.t. Mi-

nister.

jPortier, odwierny.

25
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Porto, opata od listu, listo-

we, portoryum.

Portobetrag ob. Porto.

V o r t o fr ei , bezpatnie (wzgl-
dnie poczty), p-e Versendung,

przesyka bez opaty (pocz-

towej).

Porto fr eiheit, wolno od

opaty (pocztowej).

Positiv 1) nadany, ustano-

wionjr
f
p-es Recht

,
prawo

nadane
, p - e Religicm, reli-

gia objawiona;— 2) pewny,
stay, stanowczy

, p - e Ant-

wort, stanowcza, pewna od-

powied.
Positivität 1) pewno;—

2) nadanno, P. des Rech-

tes, nadanno prawa.

Possessorisch, posiadawczy,

tyczcy si posiadania ob. t.

Besitz.

Post 1) pozycya, eine P. in

Rechnung bringen, zamieci
pozycya, w rachunku , die

ausstehenden P-en einkash-

ren , cign zalege ^nale-

ytoci, P. des Zolltarifs,

pozycya taryfy celnej;— 2)

poczta.

Posten 1) posada , miejsce

(urzdowe), einen einträgli-

chen P. erlangen, korzystne

dosta miejsce;— 2) . stano-

wisko , miejsce zajmowane,

seinen P. verlassen, opuci
stanowisko;— 3) posterunek,

placówka, czaty, P. ausstel-

len, rozstawi czaty, poste-

runki.

Posten la uf 1) bieg poczty;

— 2) porzdek pozycyj.

Posthumus ob. Nachgebore-

ner.

Posterität ob. Nachkommen-
schaft.

Postscriptum, dopisek.

Postulation, postulacya (w
prawie kocielnem).

P r ä b e n d e ob. Beneficium.

P r ä c a i r ob. bittweise.

Präcarium ob. Bittleihen.

P r ä c 1 u s i v f r i s t ob. Fallfrist.

Practicabel, uywalny , wy-
konalny, p-er Fahrweg, dro-

ga do uycia, do przebycia.

Practicant 1) ucze, prak-

tykant;— 2) aplikant.

Practiciren 1) pobiera na-

uk (praktyczn);— 2) apli-

kowa (np. w sdzie)-,— 3)

wykonywa praktyk (np.

lekarsk); hier wird so prak-

tizirt, taki tu jest zwyczaj.

Pr actisch, zastosowany,

praktyczny.

Prägen (Geld), bi pienidze.

Pragmatisch, pragmatycz-

ny, zasadniczy.

Präjudicat
,

przesdzenie,

prejudykat , orzeczenie po-

przednie.

Präjudiciren 1) rozstrzy-

gn poprzednio, przesdza;
— 2) szkodzi, by na prze-

szkodzie, na zawadzie.

Praktisch ob. practisch.

Prälat, praat.

P r äl a te n w ii r d e
,
godno

praacka.
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Prälatur, praactwo
,
prela-

tura.

Prälegat 1) zapis przez

wzgld szczególny ;— 2)

rzecz przez wzgld szcze-

gólny zapisana;— 3) zapis

sukcessorowi prawem uczy-

niony.

Präliminare 1) rachunko-

wy preliminarz , etat , ob. t.

\
Voranschlag;— 2) Prälimi-

narien, punkta przedugodne,

ukady wstpne.
Präliminarantrag, wnio-

sek wstpny, preliminarz.

Prämie 1) nagroda, zapata;

— 2) premia, opata od u-

bezpieczenia.

Prämienschein
, kwit z o-

paty od ubezpieczenia.

Pranger, prgierz
, Jdn an

den P. stellen, pod prgie-

rzem kogo postawi.

Pränotation, ostrzeenie hi-

poteczne, prenotacya.

Pränotations - Rechtferti-

gungsklage, skarga w uspra-

wiedliwieniu ostrzeenia.

Pränumeriren, da zalicz-

k, zaliczy, prenumerowa
(na dzieo).

Präparand, kandydat do

stanu nauczycielskiego (w

- szkoach pocztkowych).
Prärogativ 1) pierwsze-

stwo, prerogatywa, zaszczyt

(np. w urzdzie);— 2) pra-

wo np. Kronprärogative pra-

wo korony.

PrascriptionoS Verjährung

Präsentation 1 )
(zu ein&r i

Pfründe), prezenta, przed-

stawienie;— ~2) eines Wech-

sels, okazanie wekslu.

Präsentatum (eines Ge-

schäftsstückes), podano, die

Eingabe de p-to
,
podanie

z dnia.... Nr...., podanie wnie-

sione na dniu.... do Nru......

die Eingabe hat kein P.

podanie bez daty zacignie -

nia.

Präsentiren 1) przedstawi,,

prezentowa (na beneficyum);

— 2) okazywa, einen Wech-

sel p. weksel okaza.
Präsenz, obecno.
Präsenzgelder, czesne (za

obecno.
Präservativ mittel ,

ro-

dek zaradczy.

Präses, prezes, przewodni-

czcy (w zgromadzeniu).

Präsident, prezydent, (w

Polsce naczelnik rady miej-

skiej).

Präsidentschaft , naczel-

nictwo, prezesostwo.

Prästation ob. Leistung.

Prätext ob. Vorwand.

Präventivmassregel, ro-

dek zapobiegawczy.

Präventivsystem, system

zapobiegawczy.

Praxis 1) praktyka, zasto-

sowanie;— 2) (Gewohnheit)

zwyczaj.

Preis 1) cena;— 2) nagroda.

Preisausschreibung, o-

gl oszenie nagrody.
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P r e i s b e w e r b u n g , ubiega-

nie si o nagrode.

Preiscourant, cennik.

Preisgeben 1) eine Sache.

opuci, porzuci rzecz-,

—

2) Jdn einer Gefahr p. wy-
stawi kogo na niebezpie-

czestwo,

Pteissatzung, taksa.

Preiszuerkennung, przy

znanie nagrody.

Presse 1) prasa, tocznia (dra

karska) ;— 2) druk ;— 3)

dziennikarstwo.

Pressfreiheit, wolno dru

ku.

Pressgewerbe, przemys
drukarski, drukarstwo.

Press vergehen, wykrocze-

nie drukowe.

Primawechsel, pierwowck-

sel.

Primat, prawo prymatu (pierw-

szestwo).

Primogenitur, pierworodz-

two, najstarsza linia.

Prinzip, zasada.

Prinzipal, pryncypa.

Prinzipalschuldner, gó-
wny dunik.

Priorität, pierwszestwo.

Privatbethe iligter , stro-

na interesowana, strona cy-

wilna.

Privatdozent, docent.

Privatleben, ycie prywa-

tne.

Privat recht, prawo cywil-

ne
,

prawo
. prywatne po-

wszechne.

Privatrechtstitel, tytu

z prawa cywilnego.

P rivilegirtes Gericht, sd
uprzywilejowany.

Privilegium 1) przywilej,

swoboda, ständische Priviler

gien ,
przywileje, swobody

stanów, 'Jahrmarkt-P. przy-

wilej na targi ;— 2) prawo
wyczne ob. t. Patent.

Probe 1) dowód, die beige-

brachten Beweismittel ma-
chen eine halbe P. aus, przy-

wiedzione sposoby dowodze-

nia stanowi pó dowodu;

—

2) okaz, wzór, wzorek, prób-

ka. Gefreide-P. próbka zbo-

a ;— 3) próba (zota, sre-

bra). P- arbeit, robota na

prób, na dowód zdatnoci.

Probefahrt, jazda na prób.

P r o b e h a 1 1 i g , wytrzymujcy
prób, wany.

Probelection , wykad po-

pisowy, konkursowy.

Probestück, wyrób na pró-

b.
Probeweise, dla próby, dla

dowiadczenia
,

p. Einfüh-

rung, zaprowadzenie dla do-

wiadczenia, próby.

Probezeit, czas próby, ter-

minu, nauki (w rzemiosach

i t. d.).

Procedur ob. Verfahren.

Procent ob. Percent.

Process ob. Prozess.

Proclamation, odezwa, pro-

klamacya.

Proclamiren, obwoa, o-
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i gasza co , das Standrecht

p. ogosi prawo dorane.

Procura, penomocnictwo
handlowe, prokura.

Procuraindossament,
przelew, indossacya dla za-

stpstwa.

Procurationoó. Bevollmäch-

tigung.

Pr o cur a tor 1) penomocnik
ob. t. Bevollmächtigter ; — 2)

obroca skarbowy (Finanz-

procurator);— 3) prokura-

tor sdowy, instygator, ob. t.

Staatsanwalt.

Producent 1) producent (t.

j. ten, który tworzy warto
now lub pomnaa ju ist-

niejc) ;
— 2) (w procesie)

strona stawiajca dowód
(przez pisma, wiadków lub

w sztuce biegych).

Produciren 1) w ogól. pro-

dukowa
, w G-óm. wydoby-

wa , w rzemiosach, fabrykach

wyrabia;— 2) (w procesie)

okaza, przedstawia, zapro-

dukowa pismo
,

przedsta-

wia wiadka lub w sztuce

biegych.

Pro du et l') io ogól produkt,

w rkodz. wyrób , Urproduc-

te, pody pierwotne;— 2)

(w procesie) strona, przeciw

której stawiany jest dowód
(przez pisma, wiadków lub

, w sztuce biegych).

Production, produkeya, wy-
rabianie, wydobywanie, wy-
twarzanie np. kruszców, Bo-

denproduction, plon ziemi.

Productionskosten, ko-

szta produkcyi, nakad.

Productiv, produkcyjny.

Productives Capital , ka-

pita produkcyjny.

Productivität, produkcyj-

no.
Profan 1) wiecki ,

nieko-

cielny;— 2) niewtajemni-

czony.

Profanation, zbezczeszcze-

nie, zniewaenie.

Profani ren, znieway,
zbezczeci.

Profess 1) lub zakonny,

den P. ablegen , wykona
lub zakonny;— 2) zwiza-

ny lubem zakonnym , za-

konnik, profes.

Profession 1) professya,

rzemioso;— 2) stan, powo-

anie.

Pro fos, profos, dozorca are-

sztów (wojskowych).

Prohibition, zakaz, wzbro-

nienie, prohibieya.

Pr ohibitivsystem, sy-

stem zakazowy, prohibicyj-

ny (co do wstpu towarów
zagranicznych).

Prolongation
,

przedue-
nie.

Promesse, promessa.

Promotion, promocya, po-

sunicie na wyszy stopie,

postpienie do wyszej kla-

sy, dostpienie, nadanie wy-
szego stopnia akademickie-

go.



198 Pro

P r o m u 1 g i r e u , ein Gesetz,

obwieci, ogosi, publiko-

wa prawo.

Propination, propinacya.

P r o p r ew e c h s e 1 ob. eigener

Wechsel.

P r o r o g i r e n , odroczy.

Proscribirter, wywoaniec,
wygnaniec, bannita.

P r o s e ly t , nowonawrócony,

nowowierca.

Proselytenrnacherei, na-

mawianie, nawracanie na in-

n wiar, do innowierstwa.

Prostitution 1) zelenie,

zniewaenie , zhabienie ;

—

2) nierzd.

Protest ( Wechselp.), protest

(wekslowy), P. leviren ob.

erheben.

Protestation
,

protestacya,

odpór, uroczyste sprzeciwie-

nie si.

Protestaufnalime , akt

protestu

.

Protestgebühr, naleyto
za protest.

Protestiren 1) einen Wch
sei , zaprotestowa weksel

(t. j. nie przyj wekslu do

wypaty) , einen Wechsel p.

lassen, da spisa protest

wekslowy;— 2) przeczy.

Protokoll, protokó, wywód
sowny, ein P. aufnehmen,

spisa protokó, zrobi wy-
wód sowny, Jdn zu P. neh

men, przesucha kogo pro

tokólarnie, etw. zu P. neh

men, wcign co do pro

tokóu, das P. führen, trzy

ma pióro
,
prowadzi pro-

tokó.

Protokollarische Verneh-

mung, przesuchanie proto-

kólarne.

Protokoll ir en, die Firma,

zacign firm do proto-

kóu v. zaprotokóowa.
Protokollsnummer, licz-

ba podania (wedug dzien-

nika).

Provinzialzahlamt, urzd
patniczy krajowy.

Provision 1 )
(Vorrath) za-

sób;— 2) prowizya (kupiec-

ka, wekslowa);— 3) paca
wysuona sug urzdowych
(w przepisach austr.) ;

— 4;

obsadzenie beneficyum.

Provisorisch, tymczasowo.

Prozcss , sprawa sdowa,
proces, einen P. gegen Jdn
erheben, spraw przeciw ko-

mu wytoczy, den P. ein-

leiten, spraw wprowadzi,
die Sache schwebt im P.

toczy si o to sprawa, rzecz

jest w procesie.

Prozessführung
,

prowa-

dzenie sprawy, procesu.

P r o z e s s k o s t e n, koszta spra-

wy, procesu, procesowe.

Prozesslegitimation, le-

gitymacja do procesu.

Prozessleitung, kierunek

sprawy, procesu.

P r o z e s s o r d n u n g, postpo-

wanie sdowe, porzdek s
dowy, ordynacye sadowa
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Pr ozessrecht ob. Prozess-

ordnung.

Prozessrech'tsmittel ob

Rechtsmittel.

Prozesssucht, pieniactwo.

Prozesssüchtig, pieniacz

lubicy si pienic.

Prüfen, egzaminowa , eine

Urkunde p. sprawdza do-

kument.

Prüfung, der Rechnunyen ,

sprawdzanie rachunków.

Publieation ob. Kundma-
chung.

Publizität ob. Öffentlichkeit.

Pulver und Blei (Tod durch),

mier przez rozstrzelanie.

Puncirung, cechowanie (sre-

bra i zota).

Punkt (wac. i przen.) punkt,

den rechten P. treffen, rzecz

uchwyci z waciwej strony,

—
- 2) (o miejscu) auf allen

P-en, na wszystkich punk-

tach, wszdzie ~, — 3) (o

przedmiocie lub okolicznoci)

in diesem P-e , was diesen

P. betrifft, co si tego do-

tyczy, das ist ein wichtiger

P. to jest wana okoliczno;

in vielen P-en übereinstim-

men, zgadza si pod wielu

wzgldami.
unktation, warunki do kon-

traktu,, punkta przedugodne.

upili, sierota, pod opiek
zostajcy, pupil, (niekiedy)

maoletni.

upili ar gel der , fundusze

sieroce , sierociskie
,

pie-

nidze do sierót nalece,
pienidze maoletnich.

upillarsicherheit, bez-

pieczestwo sieroce
,

pupi-

larne.

u pillar Substitution,
podstawienie pupilarne.

u pillar vermögen, maj-
tek sierocy, sierociski , ma-
oletnich.

urification, oczyszczenie.

urificationseid ob. Reini-

gungseid.

urificiren, oczyszcza.

Quadruplik, kwadruplika

(odpowied na trzecie pismo

powoda) , szóste pismo spor-

ne.

Qu al i fi c a ti on ,
kwalifika-

cya, uzdatnienie, usposobie-

nie.

Qu al i f i c a ti o n s - Ausweis v.

-Tabelle, wykaz kwalifika-

cyjny, wykaz uzdatnienia.

Qualificiren, sich zu etw'

1) sposobi si do czego;—
2) stosowa si do czego;

—

3) stanowi; — 4) kwalifi-

kowa , das Diebstahlsfac-

tum ualificirt sich zum Ver-

brechen, kradzie stanowi

zbrodni.

Qualität 1) jako, gatunek;

— 2) przymiot, charakter,
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in der Q. eines Bevollmäch-

tigten erscheinen, stawa w
przymiocie penomocnika.

Quantität, ilo , mnogo.
Qu ar a n t a i n e , kwarantaua.

Quartal, kwarta , wicr-
rocze.

Quartier, mieszkanie, stan-

cya kwatera.

Q u a r t i e r am t

terniczy.

Q u a r t i e r b e i t r a g , dodatek

na mieszkanie.

Q u a r t i e r g e 1 d , kwaterunko-

we.

Quartier in eis ter

mistrz.

Q u ar tierträger.
kwaterunek.

Q u a r t i e r z e 1 1 e 1

,

terunkowy.

Quasibesitz
,
jakoposiada-

nie.

Qu asie o ntr ac.t , jakokon-

trakt.

Q u ä s t i o n s s c h r e i b e n , za-

pytanie.

Quatembergelder w Górn.

opata kwartalna (górnicza).

Quiescent, czasowo uwol-

niony , bdcy w odstawie

,

odstawiony.

Quiescentengehalt, pa-

ca odstawkowa.

Quittiren 1 ) kwitowa ;
—

kwater-j 2) den Dienst q. porzuci

sub (wojskow).

urzd kwa-

ponoszacyjQuo te, czstka, ilo.

Quo ter Theil ob. aliquoter

palet kwa-J Theil.

R.

Rabatt, potrczka

rabat.

Rädelsführer, herszt, przy-

wódzca.

R adicirtes Gewerbe , kon-

sens rzeczowy, przydomny,

do miejsca przywizany.

Rad i ren, eine radirte Ur-

kunde, dokument podskro-

bany.

Rain, miedza.

R a i 11 s t e i n , sup graniczny,

granicznik.

Rang, stopie, ranga, dosto-

jestwo, gleichen R-es sein,

mie równy stopie
, sta na

równym Btopniu, <ltn R.Jdm,

ablaufen . abiedz koofo.

ceny
y
Rangiren 1) porzdkowa,
stan rzdem ; — 2) zaj-

mowa miejsce.

Rangordnung, porzdek
wedug godnoci, uporzdko-

wanie wedug starszestwa.

Ränke, wykrt, podstp, ma-

tactwo, intryga, durch R.

den Credit verlängern, prze-

dua kredyt wykrtami.
Rapport, doniesienie, spra-

wozdanie, relacya, raport.

Raserei w Pr. kar. szalestwo

,

wcieko.
Rasttag, dzie odpoczynku.

R asur, podskrobanie.

Ratenzahlung, wypata ra-

tami , v. w terminach , spa-
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canie czciowe.
Eath, rada, radzca, rajca,

R. suchen , szuka rady, zu

R. ziehen, 1) wezwa kogo

do rady 5
— 2) radzi si

kogo, sich R-s erholen, za-

sign rady, poradzi si,

R, ertheilen , doradza.

Ratbhaus, ratusz.

R a t li s c h 1 a g 1) w Postp, cyw.

zaatwienie odrczne (na po-

daniu lub rubrum) ; — 2)

Jdm Eathschläge geben, da-

wa komu rad, radzi.

R a t li s d i e n e r , wony.
R a t li s k ö r p e r, zgromadzenie,

grono radne.

R a th s p r o t o k o 1 1 ,
protokó

posiedzenia.

Rathsschluss, uchwaa rady.

Ratifiziren, potwierdzi.

Raub 1 ) rabunek , rozbój •,
—

2) zdobycz , up , R. der

v
Flammen werden, sta si
pastw pomieni.

Raubanfall, napad rozbój-

niczy.

Rauben, rozbija , rabowa

,

upi.
Räuber, rozbójnik.

Räuberbande, banda roz-

bójników.

Räuberisch, rozbójniczy,

rozbójowy.

Räuberischer Todtsclilag

,

zabójstwo rozbójnicze.

Raubgenosse, spólnik roz-

boju.

Raubmord, morderstwo roz-

bójnicze.

Raubschütze, szkodnik my-
liwski.

R a u eh f a n g s t e u e r, podym-

ne.

R a u c hw a a r e n (Pelzwerk)
,

futra.

Raufen, bi si, bójk sta-

cza, za by si wóczy.
Käufer, zawaclyj ak.

Rauferei (Raufhandel) , bój-

ka, bijatyka, zaebki.

R a um i n li a 1 1 des Gefässes ,

pojemno naczynia.

Räumen, eine Wohnung ,
0-

puci mieszkanie, ustpi
z mieszkania.

Räumung, (przy najmach)

wyprowadzenie si.

Räumungsauftrag, rozkaz

wyprowadzenia si.

R ä u m u 11 g s k 1 a g e , skarga o

wyprowadzenie, o opuszcze-

nie mieszkania.

Rayon (einer Festung), obrb.
Reaction 1) dno v. usi-

owania wsteczne ; — 2) od-

dziaywanie.

Realact, akt rzeczowy (ty-

* czcy si nieruchomoci).

Realere di t, kredyt rzeczowy.

Realexecution, egzekucya
na majtek, majtkowa.

Realgericht, sd rzeczowy.

Realgerichtsstand, sd
rzeczowy.

Realinstanz, instancja rze-

czowa.

Realisiren, urzeczywistni.

Reambulation der Grän-
zen , sprawdzenie granie.

26
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Re a s s u m i r u n g ,
ponowienie,

reassumpcya (np. aktu urz-
dowego, komisyi, dochodze-

nia procesu, R. einer Tag-

satzung, ponowienie terminu.

Rebell, buntownik, powsta-

niec, rokoszanin.

Rebellion, bunt, rokosz, po-

wstanie.

Recapituliren 1) powtó-

rzy
;
— 2) zebra w krót-

koci.

Recepisse , powiadczenie

odbioru, dowód dorczenia.

Recess 1) reces , ukad pi-

mienny ;
•— 2) zalego

(pienina), im E. sein, za

lega w opacie.

Recessbucb, ksiga górni

cza (w któr si wcigaj
kwartalne rachunki).

Rechnung, rachunek , in R
stellen , wpisa do rachunku

R. legen, zdawa rachunek

liczb, auf eigene R. na

wasny rachunek, auf Jds
R. na czyj rachunek.

Rechnungsabschluss 1)

zamknicie;— 2) sprawdza-

nie rachunku.

Rechnungsabsolutorium,
uznanie rzetelnoci rachun-

ku, przyjcie rachunków, od-

prawa rachunkowa.

Rechnungsanstand, za-

rzut rachunkowy, monita ra-

chunkowe.
R e c h n u n g s a g n o s c i r u n g

ob. Rechnungsabsolutor i u m.

Rech u nu es 1) H e g . dowód

do rachunku.

Rechnungsb emänglun g
ob. Rechnungsanstand.

Rechnungserläuterung,
objanienie, uzupenienie ra-

chunkowe.

Rechnungserled ig ungl)
zaatwienie; — 2) zatwier-

dzenie rachunku.

Rechnungsersatz, dopa-
ty rachunkowe.

R e c li n u ng s fa c h , zawód ra-

chunkowy.

R e eh nungs fehler, pomy-
ka, usterka w rachuku.

Rechnungsführer, rach-

mistrz.

Rechnungs-mängel ob.

Rechnungsanstand.

Rechnungsprocess, spra-

wa rachunkowa , sdowe 'do-

chodzenie rachunków.

Rechnungsrath, radzca v.

czonek izby obrachunkowej.

Rfcchnungsrest, pozosta-o , reszta z rachunku.

Rechnungsstücke, ksigi,

akta kasowe.

Rechnungsrevision, prze-

gld rachunku.

Rechnungsversto ss v. R-

versehen ob. Rechnungsfehler.

Rechnungswesen, rzecz

rachunkowa , rachunkowo.
Recht sb. 1) prawo; — 2) u-

stawa;— 3) sprawiedliwo;
— 4) suszno, iver sein

R. ausübt, kto uywa swego

prawa v. wykonywa prawo

swqje
;
das aster. R. besagt
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v. verordnet, ustawa austry-j

acka nakazuje, R. suchen,

\

szuka sprawiedliwoci, sein

E. verfolgen, dochodzi swe-

go prawa, zu E. bestehen,

mie moc obowizujc
,

trwa w swej mocy, was
Rechtens ist, jak prawo mie
chce, der Richter hat was
Rechtens ist zu erkennen,

sdzia ma orzec stosownie

do prawa, im Wege Rech-

(
tens , w drodze prawa, der

Vorredner hat R. mówca po-

przedni
(
preopinujcy ) ma

suszno, zu R. erkennen,

orzec, postanowi.

Recht adj. 1) prawy;— 2) su-

szny,— 3) sprawiedliwy;

—

4) waciwy, es ist r. und

billig , susznie i sprawiedli

wie , zu r - er Zeit , w sam

czas ,
• w swoim czasie , er

ist der r-e Mann zu diesem

Werke, on jest najwaciw-
szy do tego dziea, es ist

die r-e Zeit schon vorüber,

ju mina pora, ju ponie-

wczasie.

Rechtfertigen, usprawie

dliwia , uniewinnia , das

Ausbleiben von der Tagsat
' zung r. usprawiedliwi nie-

obecno na terminie v. nie-

stawiennictwo , die Pränota-

tion r. usprawiedliwi ostrze-

enie hipoteczne , sich über

eine Beschuldigung r. zbi-

ja zarzut , uniewinnia si.

Rechtfertigung der Prä-

notation , usprawiedliwienie

ostrzeenia.

Rechtfertigungsklage
,

pozew usprawiedliwiajcy

,

skarga usprawiedliwiajca.

Rechtfertigungsschrift,
usprawiedliwienie pisemne

,

obrona pisemna lub na pi-

mie wniesiona.

Rechtlich 1) prawy,— 2)

prawny ;— 3) sporny , ein

r-er Staatsbürger, prawy o-

bywatel, r-e Behelfe, prawne
dowody, das r-e Verfahren

über eine Streitsache einlei-

ten , zarzdzi postpowanie
sporno-sdowe.

Rechtlos 1) wyjty z pod
opieki prawa;— 2) bezpra-

wny, ein r-es Verfahren,

postpowanie bezprawne.

Rechtlosigkeit 1) bezpra-

wno, bezprawie;— 2) bez-

rzd (anarchia).

Rechtmässig 1) sprawiedli-

wy, z prawem zgodny; -— 2

)

prawowity; — 3) prawny,

ein r-er Anspruch, danie
sprawiedliwe, ein r-er Aus-
spruch , orzeczenie prawne,

sprawiedliwe, der r-e Thron-

erbe , prawowity nastpca
tronu , ein r-er Besitz

,
po-

siadanie prawne.

Rechtsabtretung, ustpie-

nie, zlewek.

Re eh tsb eh elf, dowód.

Re chts beständig 1) moc
prawa majcy , obowizuj-
cy; — 2) prawny, ein r-er
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Akt, akt prawnie zdziaany.

R e c li t s f ä U i g ,
prawozdolny.

Rechtsfolge, skutek, wyni-

ko prawna.

R e c h t s fr c u n d , obroca s-
dowy, adwokat, rzecznik.

Re cli ts gang, bieg sprawie-

dliwoci.

Rechtsgeschäft, czynno
prawna, akt prawniczy.

Rechtsgilt ig, wany.
Rechtsgrund, zasada pra-

wna.

R e c h t s h a n d e 1 , spór prawny.

Rechtskenntniss, Rechts-

kunde
7
znajomo prawa

prawoznawstwo.

Rechts k r a ft , in R. erwach

sen, naby prawomocnoci.

Rechtskräftig, prawomoc-

ny.

Rechtskundiger, prawnik.

Rechtsmittel, rodek pra-

wny.

Rechtspflege, wymiar, pie-

cza sprawiedliwoci.

Rechtsstaat, pastwo pra-

wa (w przeciwstawieniu do

Polizeistaat).

Rechtsstelle; ustp prawa.

Rechts- und staatswis-
s en s eh a ftli he Fakul-

tät, wydzia prawa i aclmi-

nistracyi.

Rechtsverbindlich, pra-

wnie obowizujcy.
Recht sverhältniss, stosu-

nek prawny.

Bech tsverwah r u ng v. Vor-

behalt, zastrzeenie prawne.

Rechts v e r t r e t er j obroca
prawny.

Re chts vor sich t
,

przezor-

no prawa.

Rechtsweg, droga prawa

,

den R. antreten, rozpocz
kroki prawne.

Rechtswissenschaft, u-

miejtno prawa.

Rechtszug, tok instancyj

,

der R. steht offen , wolno sie

odwoa.
Rechtzeitig, w terminie, w
waciwym czasie.

Reciprozität, wzajemno
ob. t. Retorsion , das Recht

der R. prawo wzajemnoci,

in R-sfallen, w przypadkach

wzajemnoci, es wird die

strengste R. geübt werden,

zachowa sie najcilejsza

wzajemno.
Reclamation, reklamacya,

R. gegen die Werthanschlä-

ge, reklamacya przeciw o-

cenieniu.

R e c 1 am a t i o n s fr ist, termin

do reklamacyi.

Reclamiren 1) reklamowae,

odwoywa si 5
— 2) da

zwrotu.

Recognition 1 ) uznanie ,

przyznanie ;
— 2) ob. Reco-

gnoscirung; in recognitionem

dominii, w uznaniu gówne-
go waciciela.

Recognition s-. v. Anerken-

nungsurkunde, akt przyzna-

nia.

R e c ogn o s c i r u n g der Uf
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künden, rozpoznanie dowo-

dów pimiennych.

Ee comm an di ren, poleca,

r-ter Brief, list polecony,

rekomendowany.
Eecrut, nowrozaciny o-

nierz, braniec, rekrut.

R e c r u t i r u n g , branka , re-

' krutacya
,
pobór do wojska.

Recrutirungsfliichtig,
zbiegy przed rekrutacy.

R e c r u t i r un g s g e s et z , usta-

wa o poborze wojskowym.
R e c r u t i r u n g s p f 1 i c li t i g ,

popisowy.

R e c t i fi c a t i o n, sprostowanie.

R e c u r r e n t , odwoujcy si
(do wyszej instancji).

Eecurs, rekurs, odwoanie si.

R e c u s a t i o n ob. Ablehnung.

Rede und Antwort geben , od-

powiada (przed wadz).
Redlich 1) rzetelny , r - er

Schuldner, rzetelny dunik

;

— 2) w dobrej wierze , r-er

Besitz, posiadanie w dobrej

wierze, rzetelne
;
— 3) uczci-

wy, r-es Hausvater, prawy
czowiek

,
pr. ojciec rodziny.

R e d n er, mówca.
R e d n e r b ii li n e , mowmica

,

trybuna.

R e d u c i r e n, das Heer,

zmniejszy wojsko , das Pa-

piergeld r. redukowa, zni-y warto monety papie-

rowej.

Reductionstabelle, tabe-

la redukcyi monet.

Reel, rzeczywisty, istotny.

Referent, referent, sprawo-

zdawca.

Regale 1) prawo koronne,

monarsze , królewskie , ma-

jestatu ;
— 2) regalia (nie-

które dochody skarbowe).

Regel, regua
,
prawido , in

der R. zwyczajnie, podug
zwyczaju.

Regentschaft, regencya.

Regie, in eigener R. verwal-

ten, mie w wasnym zarz-
dzie , trzyma na siebie.

Regie aufwand v. Regieko-

sten, nakad, koszta zarzdu.

Register taxe, taksa od za-

regestrowania.

Registratur, registratura

,

archiwum.

R e g r e s s 1 ) regres
,
poszuki-

wanie-,— 2) (tyle co Rück-

ersatz) powetowanie, powet,

mit R. gegen N. z regresem

do N. , z prawem poszuki-

wania na N.

Regr essn ahme, poszukiwa-

nie.

Regressnehmer, poszuku-

jcy.

Re gress recht, prawo regre-

su, prawo powetowania, pra-

wo odwetu, prawo poszuki-

wania (szkody).

Regressiren (sich), poszu-

kiwa szkody.

R e g u 1 a t iv , regulamin.

Rehder (Herr des Schiffes),

waciciel okrtu.

Reichs d omainen , dobra

skarbowe.
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Reichsgesetzblatt, dzien-

nik praw pastwa.
Reichs haushält, gospodar-

stwo rzdowe , skarbowo.
Reichsmonopol ob. Staats-

monopol.

Reichsrath, rada pastwa.
Reichstag, sejm ogólny

pastwa.

R e i c h s u nm i 1 1 e 1 b a r e /Sta atf

,

miasto bezporednie (wprost

monarsze podlege).

Reihenfolge, kolej, nastp-

stwo kolejne.

Rein, czysty , rzeczywisty
;

r-es Gewicht, rzeczywista

waga, die r. Wahrheit aus-

sagen , zezna szczer praw-

d, das Faktum r. ohne Ein-

mengung einer Gesetzesstelle

erzählen , opowiedzie fakt

nagi, bez zacytowania prawa.

Reinigung seid, przysiga

oczyszczenia.

Reisediäten, podróne.

Rei separti culare, wykaz
kosztów podróy.

Relation 1) sprawozdanie

,

raport, relacya; — 2) sto-

sunek.

Relativ, wzgldny, r-e Stim-

menmehrheit, wzgldna wik-
szo gosów, (absolute Mehr-
heit, bezwzgldnawikszo)

.

Relegation, wydalenie.

Religionscultus 1) wyzna
nie religijne;— 2) naboe-
stwo.

Religionsspaltung ob

Schisma.

Religionsstörung, naru-

szenie religii v. naboestwa.
Religionsübung, wykony-

wanie religii.

Religionsverwandter v.

Religionsgenosse , wspówy-
znawca, wspówierca.

R e 1 i g i o n s w e 4 s e r (bei den

Israeliten) , szkolnik.

Religionszwang, przymus

religijny.

Reluiren, ehu. im Gelde
,

zamieni na pienidze , oku-

pi, wykupi.
Reluitionspreis, okupne

}

Avykupne.

Remittent eines Wechsels ,

(pierwszy) waciciel wekslu,

remitent.

Remittiren, zwróci.

R em o n t e , remonta , konie

wieo dostawione lub wy-

czone (w wojsku).

Remontiren, dostawia ko-

ni w miejsce wyczonych.
Remuneriren, wynagrodzi.

Renegat, zaprzaniec, renegat.

Renitenz, opór.

Rentamt, urzd poborczy.

Rente, renta, dochód (z zie-

mi lub kapitau) , Griuidr.

renta ziemska.

Ren ten kauf, kupno renty,

dochodu.

R e n t i r e n , sich, opaca si.

Ren tir er v. Rentner, kapi-

talista.

Rentmeistcr, kasyer, po-

borca.

Renuntiation, zrzeczenie si.
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Repartiren, rozdziela, roz

kadc.
Repartition der Concurs

masse , rozdzia niassy kon-

kursowej (midzy wierzycieli).

Repertorium , skorowidz

repertoryum.

Replik, replika, odpowied
na obron , trzecie pismo

procesowe.

Repräsentant 1) reprezen

tant, pose-,— 2) przedsta

wiciel (w Pr. spadk.).

Rep räsentationsre elit

prawo zastpstwa, im Wege
des R-es den Erbtheil er-

langen, otrzyma sehed pra-

wem zastpstwa.

Repräsentiren
,

przedsta-

wia, zastpowa.
Repressalien, odwet, R.

ausüben, uy prawa odwetu.

Repressivsystem, system

karccy (w przeciwstawie-

niu systemowi zapobiegaj-

cemu, Präventivsystem )

.

Reprobiren, odrzuci , re-

probirter Candidat, kandy-

dat odrzucony.

Republik, rzeczpospolita

(pod wzgldem formy rzdu).

Requiriren, wezwa, da,
zarekwirowa.

Requisit 1) wymóg , der

Wechsel ist mit allen ge-

setzlichen R-en versehen, we-

ksel ma wszystkie wymogi
prawne;— 2) R-e, potrzeby

(np. biurowe).

Requisitionsschreiben,

odezwa, rekwizycya.

Rescript, reskrypt.

Reservat, zastrzeenie.

Reservationsinvalide, in-

walid w odwodzie, w re-

zerwie.

Reservationspunkt, punkt

zastrzeony.

Reservefend, fundusz od-

wodowy, rezerwowy.

Reservemannschaft v.

Reservetruppen, rezerwa, woj-

sko odwodowe.
Residenzpflicht, obowi-

zek niewydalenia si (du-

chownego).

Residenzstadt, stolica.

Resigniren (im Amte) , zo-y urzd, zrzec si urzdu.
Resolution, rezolucya, roz-

wizek,odpowied (na pytanie).

Respective (beziehungswei-

se), wzgldnie.

Respecttage, dni respek-

towe, dni wzgldnoci.
Respicient, respieyent (u-

rzdnik skarbowy).

Ressortiren
,

(unter eine

Gerichtsbarkeit gehören), za-

wisn od wadzy.
Restituiren 1) zwróci; —

2) przywróci do dawnego
stanu.

Restitution, 1) zwrot (cze-

go);— 2) R. einer Fallfrist,

restytucya, odzyskanie upa-

dego terminu , ob noviter

reperta , dla wynalezionych

nowych dowodów , icegen

mangelhafter Vertretung , z
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powodu zej obrony.

Restriktion 1) ogranicze-

nie;— 2) zastrzeenie.

R e s t z e 1 1 e 1 , cedua defek-

towa, wykaz braku rachun-

kowego (w procesie wywo-
awcza m).

Resultat, wynik, skutek,

wypadek.

R e t e n t i o n s r e c li t
,

prawo

zatrzymania.

Retorsion, odwet.

R e t o u r n i r c n, den \ Vechsel,

zwróci weksel.

R e tourr e C epi s s e , re eepis

powrót;: .

R e t o u rw e c li s e 1 ,
weksel,

powrotny.

Retcact (Widerkauf) , wy-

kupu o.

R e u g e 1 d , kara za zawód.

Re v e r s .1) karta rczna, skrypt,

— 2) powiadczenie odbio-

ru ;
— 3) odwrotna strona

monety.

Reversalien , dowód dor-
czenia.

R e vi dir e n
,
przeglda, prze-

ziera , rewidowa
,

prze-

trzsa.
K' e v i er , dzielnica , zakres

(polowania).

R e v i n d i c a t i o n 1) odzyska-

nie;— 2) poszukiwanie wa-
snoci.

s

Re v i n di c a ti on s k 1 a g e ob.

Eigenthumsklage.

Rev i n d i c i vc u 1) odzyski-

wa: ----
2) poszukiwa wla-

li e v i s i o n , rewizya, przegld,

przegldanie, die R. gegen

ein i Wtheil ergreifen . od-

woanie sie od wyroku do

sdu najwyszego.

Revisionsbogen , arkusz

rewizyjny . arkusz ostatni; -

go przegldu.

Revisionsschrift
,

poda-

nie rewizyjne , odwoanie
si do najwyszej instancyi.

Richten 1) zwraca, obra-

ca, die Hede an Jdn r.

zwróci mow do kogo. ei-

ne Bäte cm Jdn r. prob
wystosowa do kogo;— 2)

urzdzi, przyrzdzi ;— .'5

1

sdzi, liber ehe. r. •

co, rozsdza;— 4j stoso-

wa sie, .v ich nach den Um-
ständen r. stosowa sie do

okolicznoci;— 5) Jdn mit

dci Beile r. ci kogo to-

porem.

Richter, sdzia , sd , der

erste li. sd pierwszej in-

stancyi.

Richteramt, urzd sdzie-

go, sdziowski, sstwo, ade-

liges R. urzd sdziowski

w rzeczach niespornych.

Ri c h t e

r

am t s d e k ret, wia-

dectwo uzdolnienia na urzd
sdziowski, dekret kwalifi-

kujc}' na sdziego.

R i eh t-er am t s ei d, przysiga

na urzd sdziowski.

Ri c li t c r am t s p e r s o n ale ,

sdziowie

R i c li t e r a m ts praxi s, prak
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tyka sdziowska.

Richteramtsprijfung, e-

gzamin sdziowski.

Richteramtsstelle, posa-

da sdziego.

Richterlich 1) sdziowski;
— 2) sdowy, r-e Entschei-

dung, orzeczenie sdowe, de-

cyzja sdowa , unter r - er

Leitung, pod kierunkiem s-
dziego.

Hi cht er s pr u eh, wyrok s-
dziego.

Richterstuhl, trybuna,

krzeso sdziowskie, Jdnvor
den R. laden, wezwa kogo

przed sd
,

przed trybuna.

Richtig 1) dokadny , wa-
ciwy, trafny, naleyty;—
2) sprawiedliwy, r-es Mass,

Gewicht, miara, waga spra-

wiedliwa , die Gewichte r.

m.achen, uregulowa ciary,
die Abschrift ist r. odpis

zgodny , die Summe , die

Rechnung ist r. suma jest

zupena, rachunek dokadny,
r. zahlen, paci akuratnie,

punktualnie t. j. ile i kiedy

naley , den r-en Weg ein-

schlagen, puci si waci-
w drog, obra sobie wa-
ciw drog , die r-en Mit-

tel anwenden, uy waci-
wych , naleytych rodków,
r-es Urtheil, sd trafny, zda-

nie trafne, die r-e Schreib-

art, waciwy sposób pisa-

nia, der Brief ist r. bestellt,

- list jest oddany komu nale-

y, mit der Sache ist's nicht

r. nieczysty to interes, es

wird ganz r. bemerkt, su-

szna uwaga, etiv. r. machen,

sprostowa co.

Richtigkeit , dokadno,
trafno, stósowno, waci-
wo, zgodno, die R. der

Abschrift, zgodno odpisu,

R. des Urtheils , trafno
zdania, sdu, das hat seine

R. to jest prawdziwem , to

jest istotnie takiem , die

Rechnung hat ihre R. ra-

chunek si zgadza, die Sa-

che in R. bringen, rzecz

zaatwi, uoy.
Riehtplatz v. Richtstätte,

miejsce tracenia.

Richtschnur
,
prawido,

skazówka.

Richtung, kierunek.

Rimesse v. Remesse , reme-

sa, odsyka, zapata za to-

war odebrany (gotowizn
lub wekslem), einen Wechsel

als R. erhalten, otrzyma
weksel drog remesy.

Risico, auf eigenes R. na
wasny zysk lub strat, na
wasne niebezpieczestwo.

Ritterstand, stan szlachec-

ki, ryeerski.

Rituale, obrzdnik
,
porz-

dek kocielny, rytua.

Ritus , obrzdek.

Robotablösung
, wykup

paszczyzny.
Roh ein nähme, przychód ob.

Bruttoertrag.

27
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Roheisen, surowiec, elazo

surowe.

Rohes Gewicht ob. Gewicht.

Rossmarkt 1) targ na ko-

nie ;— 2) targowica, targo-

wisko koskie.

Rotte, rota, banda, zgraja.

R o t u 1 u s ob. Aktenverzeich

niss.

Rouliren, obiega.

Rubrik 1 ) rubryka, kolumna
— 2) rubrum.

Ruchbar, rozgoszony, osa-

wiony
,
gony , r. machen

rozgosi co, r. werden, ro

zej si (o wieci), rozgo
si si.

Ruchbarkeit, rozgos.

Rückanfall (der Erbschaft

oder des Legates) an die

Masse, powrót do massy.

Rück an Spruch ob. Regress.

R ü ck b ü r g e , rczyciel r-
czyciela.

R ü e k e n , einen Bauerngrund
mit R. besitzen , samemu
grunt chopski uprawia i

ciary z niego ponosi (po

siadanie gruntu poddacze
go)-

Rück er lag der Klage, zwró

cenie skargi , nieprzyjcic

skargi (przez pozwanego).

Rückersatz, zwrot.

Rückfall 1) zum Verbrechen,

powrót do zbrodni, powtó-

rzenie zbrodni, odpadnienie

w zbrodni;— 2) R. des Le-

hens, powrót lenna do dawcy.

R ü c k g ft n g i g, wsteczny, der

Kauf wurde r. kupno si
rozeszo, r. machen, cofn co.

Rückkauf (Wiederkauf), od-

kup, odkupno.,

Rückkehr eines Verwiese-

nen, powrót wygnaca.
Rückschein ob. Revers.

Rückschluss, Hinter R. des

Communicat's
,

przy zwro-

cie komunikatu.

Rücksicht, wzgld, auf etw.

R. nehmen, mie wzgld na
co, zwaa na co, mie ba-

czenie na co, keine R. neh-

men, niezwaa na co, ohne

R. bez wzgldu.
Rücksichtlich, wzgldnie,

ze wzgldu na , majc
wzgld na..., co do, co si
tyczy....

Rücksprache nehmen v. pfle-

gen mit Jdn, porozumie
si, znie si z kim.

Rü c k s t a n d , zalego
, re-

manent, die R-e eintreiben,

cign zalegoci.

Rückständig 1) zalegy,

niezapacony (np. podatek);

— 2) ten, co zalega (w o-

pacie).

Rückstandsausweis, wy-
kaz zalegoci.

Rücktritt vom Vertrage, od-

stpienie od umowy.
Rück verkauf, odsprzeda.

Rück w ech sei, weksel po-

wrotowy (la retraite).

Rückwirkung X) wsteczne

dziaanie;— 2) oddziaywa-

nie.
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R

R

Rückzahlung, zwrot za-R
paty. R

Ruf 1) woanie;— 2) wezwa-

nie, dem JZ-e Folge leisten,

pój za wezwaniem,' den R.

annehmen, przyj wezwa-
nie;— 3) sawa, imi, opi-

nia, wzito, im guten R-e

stehen, mie dobre imi, in

R. bringen, rozsawi kogo,

in üblen R. bringen, osa-R
R

nagana, skarcenie.

Rügen 1) karci (sowami),

naganie, da nagan ;— 2)

oskary, die Kontumaz r.

zaskary niestawiennictwo

(w sdzie) , da uznania

niestawiennictwa.

Ruhegejhalt , emerytura
,

pensya wysuona.

s.

wi kogo.

Rüg e

R

R

uhegenuss , emerytura.

'

uiestand, stan spoczynku,

einen Beamten in R. verset-

zen, przenie urzdnika na

stan spoczynku
,

przezna-

czy go na spoczynek,

uhestörer, burzyciel spo-

kojnoci.

unde Summe, summa okr-
ga, okrgo (np. 2000).

unds eh reiben, okólnik,

ustikalgrund, grunt ru-

stykalny, chopski, wocia-
ski.

üstung 1) zbrojenie si,

przygotowanie , uzbrajanie

si;— 2) zbroja,

uthen strafe, chosta, ró-

zgi, zu 20 Ruthenstreichen

verurtheilen , skaza na 20
rózg.

Sache 1) rzecz, przedmiot,

sprawa, in Streitsachen , w
sprawach spornych, injpivil-

und Straf-S-n, w przedmio-

tach (sprawach)
,
cywilnych

i karnych;— 2) sprawa, spor,

proces, interes, die Verhand-

lungsakten in S-n des B.

gegen C. akta sprawy B.

przeciw C.

Sachenrecht, prawo rze-

czowe.

S a c h fä 1 1 i g ,
przegrywajcy,

upadajcy w sprawie.

Sachfälligkeit, upadek w
sprawie.

S a eh gemäss , stosownie do

stanu rzeczy, zgodnie ze

stanem rzeczy, stosownie do

okolicznoci.

Sachgenosse , uczestnik,

spólnik, spópowód, spópo-
zwany.

Sachkenner, znawca, bie-

gy-
Sachkundig, wiadomy rze-

czy, biegy, znawca, wia-
domca.

Sachlage, pooenie, stan

rzeczy, sprawy.

Sachverhalt, stan przedmio-

tu, sprawy, interesu.

Sachverständig , znawca,

biegy.



21 L' Sac— Sau

S a c h w a 1 1 e r
, obroca

,
pe-

nomocnik, adwokat, patron,

rzecznik.

Sack und Pack , mit , ze

wszystkiem, z tobokami, z

pakunkami.

Säcularisation , sekulary-

zacja, zewiecczenie.

Saigerofen v. Seigerherd

w Ilutn. piec do roztapiania.

Saigerung icHutn. odciga-

nie w ogniu.

S a 1 ar
,
paca, salarium.

S a 1 d i r e n , zapaci, die Rech-

nung ist saldir , rachunek

jest wyrównany.
Saldo, kwota niedopacona,

pozostao z rachunku, im S.

bleiben, pozosta dunym,
per 8. dla wyrównania, przez

wyrównanie.

Saldozahlung, zapata po-

zostaoci z rachunku.

Sal z am t, urzd solny.

Salzgehalt 1) (w staych)

ilo soli;— 2) (wpy.) sto-

pie sonoci.

Salzsiederei, warzelnia.

S a 1 z s o 1 e v. Soole , solanka

(t. j. ródo wody sonej).

surowica.

S a 1 z w e r k , upa solna.

Sammlungskasse , kassa

zbiorowa.

Sanction 1) potwierdzenie

ustawy;— 2) zagroenie ka-

ry;— 3) pragmatische 8.

sankcya pragmatyczna.

Sanität, zdrowie ("pospolite,

powszechne .

Sanitätsangelegen k e i-

ten, sprawy zdrowia, spra-

wy policyjno - lekarskie.

Sanitätsbes chau, ogldzi-

ny budowy (pod wzgldem
zdrowia).

Sanitätscordon , kordon

zdrowia.

Sanitätsdienst, suba
zdrowia.

Sanitätspersonale, su-
ba zdrowia.

Sanitätspolizei
,

policya

zdrowia.

Sanitätsrücksichten,
wzgldy zdrowia.

Sanitätswesen, urzdzenie

policyi lekarskiej.

Satz 1) zdanie, teza, zao-

enie, twierdzenie; — 2)

miejsce, ustp (w pimie).

Satzforderung, wierzytel-

no zastawna , hipoteczna.

Satzgläubiger, wierzyciel

hipoteczny.

Satzpost, pozycya.

Satzrede, wniesienie sporne

(do protokou).

Satzschrift, pismo sporne.

Satzung 1) statut, urzdze-

nie;— 2) taksa.

Satzungsgebäcke, pieczy-

wo ulegajce taksie.

Satzungs Übertretung
,

przekroczenie taksy.

Säumig 1) opieszay; — 2)

zalegajcy, ein s-er Schuld-

ner, dunik zalegajcy.

S a u m s a 1 , opieszao.
Saumsalszinsen, procenta,
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odsetki zwoki.

Saumseligkeit, opieszao,
niedbalstwo.

Scandal, zgorszenie, scena

gorszca, postpek wywou-
jcy zgorszenie.

Scandalös, gorszcy.

Schacht w Górn. szyb, em
seigerer S. szyb prostopady
pionowy, ein tonn- (v. donn-)

Lägiger S. szyb pochyy, nie-

co ukony, Fahrs. szyb wja
zdowy, Förderungss. szyb

wycigowy, Kunsts. szyb do

wycigania wody (za pomo-
c maszyny), Tagss. (Licht-

v. Luftloch) , wietlnik
,

Schürfs. (Suchs.) , szyb po-

szukiwalny, Wetterlösungss.

szyb przewiewowy.

Schachtförderung ob. För-

derung.

Schacht fu tter, futrówka,

koszula (szybowa).

Schachtmauerungw; Górn

wymurowanie szybu.

Schachtzimmerung w Górn.

oprawa szybów drzewem

,

cembrunek , cembrowanie.

Schade v. Schaden , szkoda,

uszczerbek, zu S. kommen,
ponie szkod , uszczerbek.

Schadenersatz, wynagro-

dzenie szkody.

Schad en er satzpflichtig,
obowizany do wynagrodze-
nia szkody.

Schadlos, bezszkodny, Jdn
s. halten, wynagrodzi komu
szkod.

Schadloshaltung, wyna-

grodzenie szkody.

Schalten und walten, rz-
dzi czemwedug upodobania.

Schaltjahr, rok przestpny,

przybyszowy.

Schande, sromota, haba,
sprosno , zu S-n machen ,

1) zesromoci, zhabi ;— 2)

zniweczy, die Pläne des Wi-

dersachers zu S. machen, zni-

weczy zamiary przeciwnika.

Schandbühne, prgierz.

S

c

han dge werbe, wszeteez-

no.
Schandschrift, pismo sro-

motne , obelywe.
Schandthat, czyn habicy,
postpek sromotny.

S chan dung, shabienie, ze-

sromocenie.

Schank, szynk.

Schankbefugniss, prawo
szynkowania.

Schankbewilligung, ze-

zwolenie
, konsens na szynk.

Schankgewerbe, szynkar-

stwo.

Schankhaus, szynkownia.

S chankwirth
, szynkarz.

S c h a r fr i c h t e r , kat.

Schatz, skarb.

Schätzen, ocenia, oszaco-

wa, taksowa.
Schätzer, oceniciel , szaco-

wnik, taksator.

Schatzkammer, skarbiec.

Schätzmann ob. Schätzer.

Schatzmeister, skarbnik

,

podskarbi.



214 Seh— Seh

Schatz schein, bilet skar-

bowy.

Schätzung, ocenienie, osza-

cowanie.

Schätzungsprcis, cena sza-

cunkowa, unter dem S. ni-

ej ceny szacunkowej.

Schätzungseid, przysiga
na ilo.

Schaustellung, wystawa,
stawianie na widok.

Scheiden, rozcza , roz-

dziela, die Ehe s. roz-
cza, rozdziela maonków,
separowa, sich s. lassen,

da rozdziau co do osób,

separacyi.

Scheidebrief(wma. yd.),

list rozwodowy.

Scheidemünze, moneta

zdawkowa.
Scheidung, von Tisch und

Bett , rozdzia co do osób

,

rozczenie maonków, se

paracya.

Scheidungsklage, skarga

separacyjna , skarga o roz

dzia co do osób.

Schein 1) pozór; — 2) pi

smo, bilet, dowód pimienny
etwas zum S. thun , czynie

co na pozór,, dla oka.

Scheinge schäf't, akt po-

zorny.

S c h e i n h a n d 1 u n g , czyn

no , dziaanie pozorne.

Schein todter, pozornie u
mary.

Schein vertrag , kontrakt

pozorny.

Scheltwort, wyraz ajcy

,

obelywy.
Schema, wzór.

Schenken 1) darowa;— 2)
szynkowa.

S ehenk e r , darodawca , da -

równik, darujcy, darowizn
czynicy.

Schenkung, darowizna
,

wechselseitige S. darowizna

wzajemna, S. auf den To-

desfall , darowizna na przy-

padek mierci, S-svertrag,

kontrakt darowizny.

Schicht w Góm. szychta

,

Fruhs. szychta ranna, Tages.

szychta dzienna , Nachts.

szychta nocna, ledige S.

szychta witeczna.
Schichtmeister w Góm.

szychciarz.

Schichtung w Góm. usta-

wienie.

Schiebung oh. Abschiebung.

Schiedsgericht, sd polu-

bowny.

Schiedsmann v. Schieds-

richter , sdzia polubowny.

Schied sri eh t e r 1 i c h e r

Spruch v. Schiedsspruch
,

wyrok polubowny.

Schiff, okrt.

Schi ffb a r , spawny

.

Schi ffb rücke, mostywowy

.

Schiffer, szyper, eglarz.

Schiffergewerbe, szyper-

stwo.

Schiffsflagge, bandera.

S c h i ffs fr a c h t 1 ) adunek
okrtowy;— 2) przewóz o-
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krtowy.
Schiffsgeld, opata okrto

wa, okrtowe.

Schiffskapitain
, kapitan

okrtu.

Schiffsmannschaft 1) o-

sada, czelad okrtowa; —
2) zaoga okrtowa.

Schiffsmühle, myn py-

wajcy, pywak.
Schiffswerfte 1) wyrobnia

okrtów,— 2) spust okrtów.
Schild 1) tarcza

,
puklerz;

—

2) znak, godo. -

Schildwache, stra , warta,

stójka.

Schimpf, obelga, haba,
zniewaga.

Schimpfwort, wyraz obel-

ywy, lcy.
Schisma, odszczepiestwo

,

schyzma.

Schlachtbank, jatki rze-

nicze.

Schlachtgeld, opata od

rzezi.

Schlachthaus, rzezalnia,

rzenia.

Schlachtsteuer, podatek

od rzezi.

Schlachtvieh, bydo rzene.

Schlä fgeldv. Schlafkreuzer,

noclegowe.

Schlagbaum, rogatka.

Schlagen, 1) bi, uderza,

Holz s. rba drzewo, Münze
s. bi, wybija monet ;'— 2)

die Interessen zum Kapital s.

odsetki kapitalizowa, doli-

cza do kapitau.

Schlagender Beweis, do-

wód oczywisty.

Schlagholz, drzewo zrbowe.
Schlagwort, wyraz gówny,

skazosów.

Schlämmwerkzü Góm. pócz-
karnia.

Schleichhandel, przemyt-

nictwo, handel ukradkowy.

Schleichhändler, prze-

mytnik.

Schleichwaare, rzecz prze-

mycona.

Schleie rieh en, lenno po
kdzieli.

Schlendrian, tryb zadaw-

niony, naogowy.
Schlesien, Ober- und Nie-

ders. Szlsk górny i dolny.

Sc hHessen 1) zamkn, za-

maka, Jdn in Ketten s.

w kajdany oku, eine ge-

schlossene Gesellschaft, to-

warzystwo umówione , eine

Verhandlung , ein Protokoll

s. zamkn , zakoczy pro-

tokó; — 2) wnioskowa,
aus etw. s. wnioskowa, wy-
prowadzi wniosek; — 3)

koczy , das Jahr schliesst,

rok si koczy ;— 4) zawie-

ra, einen Vertrag, Frieden

s. zawrze kontrakt, pokój.

Schliesslich, nakoniec, wre-

szcie.

Schluss 1) zamknicie, S.

der Rechnung , zamknicie
rachunku;— 2) S. des Frie-

dens , zawarcie pokoju ;
—

3) zakoczenie, den S. ei-
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ner Sache machen, zako-
czy rzecz; — 4) postano-

wienie (zamiast Entschluss),

der S. stehet fest ,
postano-

wienie trwa ;
— 5) wniosek,

einen 8. ziehen, wniosko-

wa.
Schlussbemerkung, uwa-

ga kóYicowa.

Schlussbericht, raport za-

koczajcy, ostatni.

Schlüsselgeld, porekawicz-

ne (przy kupnie).

Schlüsse rken ntniss, o-

rzeczenie stanowcze.

S c h ] u s s fa s s u n g ,
postano

wienie , decyzya.

S c h 1 u s s fo 1 g e , wniosek, wy-
nik.

Schlussrede 1) mowa za

mykajca , domówienie ;
—

2) wniosek kocowy.
S c h 1 u s s r e c h n u n g , rachu-

nek ostateczny.

S c h 1 u s s s c h r i f t
,
pismo ko

cowe , tryplika.

S c h 1 u s s v e r h a n d 1 u n s', roz

prawa ostateczna, gona.
Schlussvorhalt, ostatnie

zapytanie (w ledztwie).

Schluss vor trag, wniosek

kocowy.
Schlusszettel 1) dowód za-

warcia umowy (w handlu)
;— 2) wykaz giedowy.

Schmähschrift, pismo obel-

ywe
,
paszkwil.

Schmähung, zelenie, lenie..

Schmelz en w Huto

pianie.

wyta-

Schmerzengeld, wynagro-

dzenie za pobicie, bassaru-

nek ; ob. t. Heilgeld.

[Schmiergeld, naleyto
(pocztowa) na smarowido.

Schmuck, kosztownoci (ze

zota i srebra) ob. t.Juvellen.

Schmuggeln
,
przemyca ,

przekrada (towary).

Schnitt handel, handel ok-
ciowy.

S c h ii i 1 1w a a r e , towar ok-
ciowy.

Schnittzeit, niwo, niwa.
S eh ö p fen 1) Urtheil s. orzec,

wyrok wyda, zawyrokowa;
— 2) Verdacht s. podejrzywa,
powzi, mie podejrzenie;

— 3) Muth s. nabiera ochoty,

odwagi.

Schranken, granica , szran-

ki , in den 8. erscheinen
,

wystpi w szranki, die 8.

überschreiten, przestpi gra-

nic , sich in seinen 8. hal-

ten , trzyma si w swoim
zakresie , einer Sache 8. set-

zen
,
pooy tam czemu.

Schreibart, styl , sposób pi-

sania, anzügliche 8. uszczy-

pliwy , dotkliwy , uraliwy

sposób pisania.

Schreiben, list, pismo.

Schreibfehler, pomyka.
Schreibgebühr , naleyto

za przepisywanie, przepine,

kopialia.

Schreibgeschäft 1) tru-

dnienie si pisarstwem ;
-

2) biuro pisarskie.
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S e h r e i b k u n d i g , umiejcy
pisa.

Schrift 1) pismo;— 2) dzieo.

S c h r i f t füb r e r , trzymajcy
pióro.

giserniaSchriftgiesserei

nek, (czeionkarnia).

Schriftlich, pimienny, pi-

semny, na pimie, s-es Ver-

fahren ,
postpowanie pise-

mne.

Schriftsetzer, skadacz,

zecer.

Scbrifts tell er," pisarz, au-

tor.

Schriftwechsel, korespon-

deneya, znoszenie si pi-

semne.

Schritt, krok , Executions-

3-e, kroki egzekucyjne.

Schrott und Korn der Mün-
ze ob. Korn.

Schub, wydalenie, odsyanie,

wywiezienie.

Schubpass, karta wydale-

nia.

S chulangelegenheit, spra-

wa szkolna.

Schulaufseher , dozorca

szkó.

Schulbehörde, wadza
szkolna.

S chul bü eher v er chleis s-

Direction , wydawnictwo
ksig szkolnych.

Schuld 1) wina, die S. auf
Jdn schieben, zwala win.

na kogo, sich etw. zu S-en

kommen lassen, zawini w

czer , win jak cign
na siebie, dopuci si w
czem winy,— 2) dug, es haf-

ten S-en auf den Gütern,

ci dugi na dobrach;—
3) ausstehende S. kapita

wypoyczony.
Schuldbar, winny , wy-

stpny.

Schuldbetrag, dug , ilo
dugu, kwota nalena.

Schuldbrief, oblig, skrypt,

rewers, karta rczna.
Schuldenarrest, areszt za

dugi.

Schuldenrest, reszta dugu.
Schuldenstand, stan du-

gów.

Schuldentilgung, umorze-

nie dugów.
S c h u 1 d f o r d e r u n g, naley-
to, wierzytelno.

Schuldgefangener, uwi-
ziony za dugi.

Schuldist riet, okrg szkol-

Schuld ist rictsaufsicht
,

dozór okrgu szkolnego.

Schuldig 1) duny, winien.

S. sein, mie dugi, Jdm s.

sein, by komu dunym,
by komu winnym ;— 2)

winien, obowizany do cze-

go , der Untergeordnete ist

seinem Vorgesetzten Gehor-

sam s. podwadny winien

posuszestwo przeoonemu,
der Belangte ist s. den Be-

trag zu hezahlen, pozwany
jest obowizany t kwot

28
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zapaci ;— 3) winny (któ-

ry si winy dopuci), Jdn

für s. erklären, uzna ko-

go za winnego , s. sein ei-

nes Verbrechens, by win-
' nym zbrodni , dopuci si
zbrodni;— 4) naleny, przy-

naleyty, die s-e Achtung ver-

letzen, ublia nalenemu u-

szanowaniu.

Scbuldigerklärung, po-

tpienie, uznanie za winnego.

Schuldigkeit, powinno,
obowizek, seine S. erfül-

len, peni swój obowizek.
Schuldner, dunik.
Schuldpa piere , zapisy

dugu, obligi.

Schuldpost, pozycya dugu.
Schuldschein, oblig, zapis

dugu.
Schuldverschreibung, re-

wers, oblig.

Schul fach, zawód, wydzia
szkolny.

Schulgeld, szkolne, czesne.

Schulrath, radca szkolny.

S c h u 1 s a c h e n, sprawy szkol-

ne.

Schulsänger (Synagogen-

diener), szkolnik (u ydów).
Schürfen, poszukiwa (ko-

palin).

S c h u r f s c h a c h t ob. Schacht.

Schur fs eh ein w Górn. pismo

na poszukiwanie.

Schüttung, osep.

Schüttungsresultat, wy-
mot.

Schutz, obrona, opieka, za-

sona.

Schutzbrief ob. Geleitbrief.

Schutzbündnis s, przymie-

rze odporne.

Schutzherr, opiekun.

Schutzmittel 1) rodki o-

chronne;— 2) obronne.

Schutzwaffe, bro odporna.

Schwadens Górn. ob. Wetter.

Schwager, dziewierz (m-
ów brat).

Schwägerin, bratowa, j-
trew.

Schwägerschaft, powino-

wactwo.

Schwärzen, przemyca.
Schwärzerbande, banda

przemytników.

Schweben, wisie, unosi
si,cZer Prozes schwebt, sprawa

toczy si, s-de Frage, kwe-
stya , rzecz wiszca nieroz-

wizana, s-de Schuld, dug
nieustalony (administracyj-

<

ny).

Schweissofen wHutn. piec.

do praenia.

Schwere Polizei'dbertretung
,

cikie policyjne przestp-

stwo.

Schwiegereltern, wiekro-

wie, wiekrostwo, teciowie,

teciostwo.

Schwiegermutter, wie-
kra, teszcza, teciowa.

Schwiegersohn, zi.
Schwiegertochter, syno-

wa.

Schwiegervater, te.
Schwören, przysiga.
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Schwur, przysiga.

Schwur brüchig ob. eidbrü-

chig.

Schwurgericht, sd przy-

sigych.

S cl a v e , niewolnik.

Sclaverei, niewola.

Sconto, Esconto , wypata z

potrceniem.

^Scontriren, die Kasse, ob-

rachowa, obliczy kas.
Scontro 1) sprawdzenie ka-

sy, zniesienie v.
w
porówna-

nie stanu czynnego z bier-

nym,monatlicher Samrnlungs-
Scontro , zbiorowe miesicz-

* ne sprawdzenie (ksigi kon-

towej);— 2) skorowidz ar-

chiwalny.

Scrutinium, obliczenie go-
sów.

S>ecte, sekta.

Section 1) oddzia, wydzia;
— 2) sekeya ciaa, otwar-

cie ciaa.

Sectionsbefundoö. Befund.
Sectionschef, naczelnik

wydziau, szef sekcyi.

Secundant, sekundant, po-

mocnik pojedynku.

Secundawechsel, drugi o

-

kaz wekslu.

Secundogenitur , drugo-

rodztwo, druga linia.

Seegesetz, ustawa morska.

Seehafen, port, ostoje.

Seelsorge, piecza dusz.

Seelsorger, pleban, pasterz

duchowny.

Seeräuber, korsarz, rozbój-

nik morski.

Seewurf, wrzucenie do morza.

Seifengebirge wGórn. po-

kad napywowy, usypnia.

Seigerschacht ob. Schacht.

Seite 1) strona (waciwa i

przenona). Auf der einen

S. ist es schädlich, auf der

andern nützlich , z jednej

strony jest szkodliwem, z dru-

giej poytecznern;— 2) stron-

nica (im Buche);— 3) bok,

strona, Jdn bei 8. fuhren,

wzi* kogo na bok , na
stron.

Seitengewehr (kurzes),

bro przyboczna.

Seitenlinie, linia poboczna.

Seitenverwandter, kre-

wny poboczny.

Selbständig, samoistny, sa-

modzielny. 8-e Anstalt, za-

kad samoistny, s-er Unter-

nehmer, samodzielny przed-

sibiorca , s - er Bezirksad-

junkt, samodzielny adjunkt

powiatowy (sdzia powiato-

wy)-

Selbst ber echtigt ob. ei-

genberechtigt.

Selbsthilfe, wasna pomoc.

Selbstverlag ob. Verlag.

Selbstverstümmlung, ka-

lectwo dobrowolne.

Semester, pórocze.

Semestralprü fun-g, egza-

min póroczny, popis pó-
roczny.

Senat 1) senat;— 2) wydzia..

S e n a t s p r äs i de n t> przewo-
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dniczcy wydziau (np. w
sadzie).

S end b r i e f v. Sendschreiben,

list okólny.

Seniorat, starszestwo.

Sen Stil ob. Mäkler.

Sensarie ob. Mäklergebühr.
Sentenz, wyrok, orzeczenie.

Separation ob. Eheschei-

dung.

Separatvotum, zdauic od-

dzielne.

Sequester 1) sekwestrator
;— 2) dozorca sdowy.

Sequestration, zajcie s-
dowe.

Sequestriren , zajmowa
sdownie, sekwestrowa.

S-e rvi t u t, suebno, Grunds.

suebno gruntowa v. rze-

czowa, Felds, suebno pol-

na, S-en-Ablösungs- u. llegu-

lirungskommission, kommis-

sya do wykupna i uporzd-
kowania suebnoci.

Servitutsinhaber, dzier-

yciel suebnoci.
Setzeisen w Hutn. duto

,

klin.

Setzen 1) sadza, posadzi,

auf den Thron s. osadzi
na tronie ;

— 2) przypusz-

cza, einen Fall s. przypu-

ci przypadek, gesetzt dass...

przypuciwszy e ;— 3)

uskuteczni , wykona , ins

Werk s.\— 4) uchyli, znie,
usun, ausser Kraft s. po-

zbawi mocy, das Gesetz

wird ausser Kraft gesetzt.

ustawa traci moc, uchyla sic;

— 5) in FurcJit n. naba-

wi kogo trwogi.

Setzen, sich, 1) sich mit Jdm
in Unterhandlung s. wcho-

dzi z kim w ukady;— 2)

sich in Bewerbung s. ubie-

ga si, stara si.

Sicherheit, bezpieczestwo,

S. leisten, zoy rkojmi,
da zabezpieczenie, zabez-

pieczy.

Sicherheitsbehörde, u-.

rzd bezpieczestwa, polieya.

»Sicherheitsdienst, suba
bezpieczestwa, suba po-

licyjna.

Sicherheitskarte ,
karta

bezpieczestwa.

Sicherheitsleistung, da-

nie zabezpieczenia, zoenie
rkojmi , zabezpieczenie.

Sicherheitsmassregel
,

rodek bezpieczestwa.

Sicherhe i ts wache, stra

bezpieczestwa , stra poli-

cyjna.

Sicherstellen , zabezpie-

czy.
Sicherstellung, zabezpie-

czenie, zapewnienie.

Sicht, okazanie, auf S. na

okazanie, nach S. po oka-

zaniu, ein auf >S. nach S.

zahlbarer Wechsel ,
weksel

patny na okazanie, po o-

kazaniu.

S i c h t w e eh s e 1 , weksel oka-

zowy.

Sieb setz en w Hutn. póka-
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nie w wiszcych sitach.

Siechenhaus , dom kalek

dom przytuku starców.

S i e d e h a u s w G6m. warzelnia

(zakad do warzenia solanki)

Siegelerb r ech u ng, eigen-

mächtige
,
pogwacenie pie

czci.

Signalement, opis osoby,

rysopis.

Signatur 1) podpis;— 2)

oznaczenie.

Signiren, oznaczy, podpi-

sa, ein Allerhöchst signirtes

Gesuch
,
proba przez Naj-

janiejszego Pana znaczona.

Silbergehalt, ilo srebra

(ile rzecz jaka zawiera w
sobie srebra), stosunek sre-

bra.

Silbergeräth ob. Geräthe.

SilberWährung , waluta

srebrna.

Simonie, witokupstwo, sy-

monia.

Simulation ob. Scheinge-

schäft.

S i m u 1 1 a n- v. Gesammt-Hypo-
thek, hipoteka rozcigniona,

zbiorowa.

S imultanschuldncr, du-
nik niepodzielny.

Singularsuccession , na-

stpstwo szczegóowe.

Sinn, myl, im ' 8-e des Ge-

setzes wird verordnet, w myl,
w duchu, w lad ustawy roz-

porzdza si, den 8. des

Gesetzes erklären , znacze-

nie
, myl , ducha ustawy

objani, der 8. tre mowy.
Sinnesverwirrung , ob-

kanie, pomiszanie umysu,
obd.

Sippe, Sippschaft, familia,

rodzina, krewieiistwo
,

po-

krewiestwo.

Sistiren, wstrzyma, zatrzy-

ma, odkada nadal.

Sistirung
,
wstrzymywanie,

odkadanie nadal.

Sitte, z wyczaj, obyczaj.

Situationsplan, plan po-

oenia, sytuacyjny.

Sitz 1) siedziba;— 2) miej-

sce do zasiadania w radzie,

w sdzie.

Sitz und Stimme haben, mie
prawo zasiadania i gosowa-
nia.

Sitzung, posiedzenie, obra-
' da, sessya, eine S. eröffnen,

zagai posiedzenie.

S o gegeben in... dan w (Kra-

kowie).

Sohle v. Sohlgestein icGóm.

spód , dno chodnika lub

sztolni, w Hutn. kotlina.

Sohlenstrasse ob. Strassen-

bau.

So wahr mir Gott helfe, tak

mi Panie Boe dopomó.
Solarjahr, rok soneczny.

Solawechsel, weksel je-

dynkowy (w jednym egzem-

plarzu wydany).

Sold, paca, od.
Solenni tat 1) uroczysto;
— 2) formalnoci, wymogi
aktu prawnego.
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Solidarhaftung, rkojmia
solidarna , odpowiedzialno
solidarna.

Solidarisch, solidarnie.

Solid um, in, solidarnie, je-

den za wszystkich, wszyscy
za jednego.

Soll und Haben, dug i na-

leno (w ksigach kupiec-

kich).

S o 1 u t um , in , w miejsce za-

paty.

Sonder gut, majtek oddziel-

ny, nie wchodzcy w poczet

pewnego majtku.
Sonderinteresse, interes

oddzielny, odrbny.
Sonderstellung, stanowi-

sko odrbne, oddzielne.

S o n d e r u ng ob. Absonderung.

S o o 1 e ob. Salzsoole.

Soolenreservoir w Oórn.

zbieralnik, solankociek.

Soolenwage, sonomierz.

S o r t i r e n, przebiera, rozga-

tunkowa.
Souverain, wadzca

,
pan

udzielny.

Souverainität, udzielno,

najwysza wadza , wszech-

wadztwo.
Spalte 1) przedziaka, ko-

lumna (w drukarstwie)
;
—

2) w Oórn. ob. Kluft.

Spaltung, rozdwojenie, po-

rónienie.

Spaltungen, rozterki, nie-

snaski, odszczepiestwo.

S parka sseb ii ehel, ksi-
ka wkadek (do kassy o-

szczdnoci).

Specerei - Waarenhandlung,

handel korzenny.

Specialausweis , wykaz
szczegóowy.

Sp eci al commision, kom-
raissya oddzielna.

Specialuntersuchung
,

ledztwo szczegóowe.

Special vollmacht, peno-

mocnictwo szczegóowe.

Species facti, opis wypad-

ku.

Speciesthaler, talar bity.

S p e d i r e n, przesya (towary).

Spediteur, przesyacz (to-

warów), spedytor.

Spd itionsgeschäft,
przedsibiorstwo przesyko-

we, s'pedycya.

Speditionsprovision
,

przesykowe, spedycyjne.

Sperre, gerichtliche, sdowe
opiecztowanie , Gehaltsper-

re, wstrzymanie pacy, ob. t.

Mitsperre.

Sperr abnähme , zdjcie

pieczci.

Sperrbericht, rapport o-

piecztowania.

Sperr com mis sär , delego-

wany do opiecztowania.

Sperrstunde
,
godzina za-

mykania (bram).

Spesen, koszta, wydatki (u

kupców).

Spieleinlage, stawka.

Spielschuld, dug z gry.

Spinnschuldigkeit, po-

winno przdzenia.
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Spion, szpieg.

Spioniren, szpiegowa.

Spital, dom chorych, szpital.

Spitzname, przezwisko, na
zwisko uszczypliwe.

S p o n s a 1 i e n ob. Eheverspre-

chen.

Sporco gewicht, waga ry

czatowa.

S p o r t e 1 n , opaty sdowe
,

szportle.

Spott, art , drwiny, szyder

stwo , urgowisko
,
pomie

wisko , sich zum 8. machen,

wystawi si na pomiewi
sko , etw. zum 8. thun , na

drwiny, na urg co robi.

Sprechen, das Urtheil, wy-
da wyrok , die für den An-

geklagten s - den Beweise
,

dowody, przemawiajce' za

obwinionym, Recht s. spra-

wiedliwo wymierza, wy-
rokowa.

Sprechzimmer, rozmowni-

ca.

Sprengarbeitto Górn. robota

widrem i prochem, robota

strzelana.

Sprengel eines Gerichtes ,

okrg, obwód sdowy. Kirchs.

parana, dyecezya.

S kp r u eh , richterticher, wyrok.

Spruchreif, gotowy do o-

sdzenia.

Spur 1) lad, trop, die 8.

entdecken , trafi na lad

,

auf der, 8. sein, mie lad,

ledzi, Jdm auf die 8.

kommen , wyledzi kogo

,

einer Sache auf die 8. kom-

men , wyledzi co ; — 2)

die 8 -en, lady, znaki, o-

znaki , dowody ob. Merkmal.
Spurloses Verbrechen, zbro-

dnia bez ladu.

Staat 1) okazao, przepych,

im vollen 8. erscheinen , wy-
stpi w caej okazaoci;

—

2) pastwo
,
(pospó) , der ö-

sterreichische 8. pastwo au-

stryackie, der ehemalige pol-

nische 8. dawna rzeczpospo-

lita polska, die vereinigten

8-en von Amerika , zjedno-

czone stany amerykaskie,
einen 8. im 8. bilden, two-

rzy pastwo w pastwie,
vom 8-e besoldet sein, by
patnym ze skarbu publicz-

nego.

Staatenbund, zwizek
pastw, zwizek pastwowy.

Staatsangehöriger, pod-

dany pastwa ob. t. Angehöri-

Staatsangehörigkeit
,

krajowo
Sta ats an

S

krajowo.
igelegenheit

sprawa publiczna,

taatsanwalt, prokurator

,

rzecznik publiczny.

Staatsanwaltschaft, urzd
publiczny, prokuratorya pu-

bliczna.

Staatsausgabe, wydatek
skarbowy.

taatsbauten, budowle pu-

bliczne, rzdowe.
Staatsbeamte , urzdnik
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publiczny.

Staatsbehörden, wadze
publiczne.

Staatsbürgerschaft, oby
watclstwo , krajowo.

Staatsdienst, suba pu
bliczna , rzdowa.

S t a a t s f o r m , forma rzdu
,

skad pastwa.

S t a a t s g e b ä u d c , budynek
skarbowy.

Staatsgefangener, wie

zie stanu.

Staatsgenosse, wspóoby-
watel.

Staatsgrund, powód poli-

tyczny.

S t a a t s g r u n d g e s c t z , usta-

wa zasadnicza pastwa, kon-

stytucya pastwa.
Staats g u t , dobra rzdowe

,

skarbowe (kameralne) , na-

rodowe.

Staatshaushalt, ob. Staats-

wirthschaft.

S t a a i s k a s s c a n w e i s u n g,
asygnata skarbowa.

Staatsklugheit, polityka.

Staatskunst, sztuka rz-
dzenia.

Staatsmann, m stanu

,

statysta.

S t a a t s m i n i s t e r y u m ,
mi-

ii isterstwo stanu.

S t a a t s m o n o p o 1 , monopol
skarbowy.

Staatspapiere, papiery pu-

bliczne.

S t a a t s p r ii f ii n g , egzamen
rzdowy.

Staat sra th 1) rada stanu;

— 2) radca stanu.

Staatsrecht, prawo publicz-

ne, pospolite, pospólne.

Staatsregel, prawido rz-
dowe.

Statereligion, religia pa-

nujca.

Staatsschuld, dug publicz-

ny, narodowy.

S t a a t s s c k u 1 d s c h e i n , za-

pis dugu publicznego, obli-

gacya publiczna.

Staatsstreich, zamach po-

lityczny.

Staatsursache ob. Staats-

grund.

Staatsverbrechen, zbro-

dnia stanu , zbrodnia poli-

tyczna.

Staatsverfassung, ukad
pastwa , konstytucya.

Staatsverwaltung 1) rzd;
— 2) zarzd, administracya

publiczna.

S t a a t s w i r tli s c li a f t 1 ) go-

spodarstwo narodowe;— 2)
skarbowe , rzdowe.

S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n
,

umiejtnoci polityczne.

Stab 1) io Wojsk, sztab;— 2)

den S. über Jdn brechen,

osdzi kogo na mier.
Stabeisen (gefrischtes Eisen)

w Hutn. elazo sztabowe czy-

li drkowe (w przeciwsta-

wieniu do surowizny, Roh-

eisen, i stali, Stahl).

Stabil, stay.

Stabile Miliz . milicja stal.
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Stadt, miasto
,
(w wyrazachl

zoonych) miejski nj).8-arzt,

lekarz miejski, 8-gemeinde,

gmina miejska.

Städtisch, miejski , s. dele-

girtes Bezirksgericht , sd
delegowany miejski , s-e Ge-

fälle, niestae dochody miej-

skie.

Stadtviertel, dzielnica mia-

sta.

Stahlschmiede w Hutn. sta-

lownia.

Stamm, ród, szczep, plemi
Stammbaum, drzewo rodo

wodowe, rodowód.

Stammeltern, przodkowie

Stammerbe, dziedzic rodowy

Stammgenosse
,

jednego

szczepu, jednej rodziny.

Stammgut 1) dobra dzie-

dziczne , rodzinne ;
— 2) za

kadowe.
Stammhalter, podstawa ro

du, szczepu.

Stammkapital, kapita za-

kadowy.
Stammlehen, lenno dzie

clziczna.

Stammtafel, rodopis.

Stammvermögen, majtek
pierwotny.

Stammwirthschaft, gospo

darstwo pierwotne.

Stampfe w Hutn. stpa, bi

jak, fasulec , tuczka.

Stand 1) stan, der eheliche

8. stan maeski , ein Mann
von 8.m wysokiego stanu,

rodu, die Stände des Rei-

ches, stany pastwa, im 8.

sein, by w stanie , by w
monoci, Jdn in 8. setzen,

postawi kogo w stanie mo-
noci, poda komu rodki,

Jdn ausser 8. setzen, po-

zbawi kogo monoci , die

Einsetzung in den vorigen

8. przywrócenie do pierwot-

nego stanu, restytucya, wie-

der in vorigen 8. setzen,
[

zwróci do dawnego stanu y— 2) skutek, etw. zu 8. brin-

gen, uskuteczni co, przy-

wie do skutku , zu 8. kom-

men, przyj do skutku, der

Vergleich kam nicht zu 8.

ugoda nie przysza do skut-

ku, nie stana.
Ständchen, Marktständchen,

stragan , kram.

Ständchenbefugniss, prfc-

wo straganu.

Standeserhöhung, wynie-

sienie do stanu (szlacheckie-

go, hrabskiego i t. d.).

Standesmässig, podug sta-

nu, stosowny do stanu, przy-

zwoity, s-er Unterhalt, przy-

zwoite utrzymanie.

Standgeld, opata od miej-

sca , straganowe.

Standhaft, stale, statecznie,

dostatecznie, s. rechtfertigen,

dostatecznie usprawiedliwi.

Ständig, stay, s-er Aufent-

halt, stay pobyt, stae miesz-

kanie , s-e Kommission , ko-

misya nieustajca.

Ständisch, stanowy.

29
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8 1 a n d o r t , stanowisko , S,

des Gerichtes , miejsce urz-

dowania sdu , ausserhalb

des S-es des Gerichts, po za

miejscem sdu.

S t a n d r c c. h t v. Standgericht

sd dorany, nagy.

Standrechtliches Verfah-

ren
, postpowanie 'dorane.

Stappclplatz
,
miejsce ska

dowe.

Stappel recht, prawo skadu.

S t a p p e 1 w a a r e , towar ska
dowy.

Station, stacya, przystanek

Statistik, statystyka.

Statt sb. (Stelle) 1) an Jds

S. w czyje miejsce, an Kin
des S. annehmen, przybra
za syna lub córk ;— 2) S.

finden ,
mie miejsce , das

kann nicht S. finden , to

miejsca mie nie moe , etw.

S. finden lassen , dopuci
czego , zezwoli na co ;

—
3) zu S-en kommen, by
przydatnym , dogodnym

,

przyda si ;— 4) von S-en

gehen , udawa si, wie
si , i pomylnie ; — 5)

adv. zamiast.

Stätte, miejsce , siedziba

,

siedlisko.

Statthaft 1) mogcy by
przyjty, dopuszczony, su-

szny;— 2) prawny, majcy
zasad prawn, s-e Gründe,

powody uzasadnione.

Statthaftigkeit, uzasadnie-

nie, prawno, suszno.

Statthalter, namiestnik.

S tat tli al ter ei, namiestnic-

two.

Status einer Behörde ob. Per-

sonalstand.

Statuiren, stanowi.

Statut, statut.

Stechvieh, nierogacizn

,

trzoda chlewna.

Steckbrief, list goczy.
Steckbrieflich verfolgen ,

ciga listem goczym.
Stehen 1) für Jdn gut s.

rczy za kogo v. za kim

;

— 2) in guten Einverneh-

men s. by w dobrym poro-

zumieniu ;
— 3) bei Jdm in

Arbeit s. by u kogo na ro-

bocie , im Dienste s. by w
subie •,

— 4) unter Jds Ge-

walt, Gerichtsbarkeit s. pod-

lega czyjej wadzy, wadzy
sdowej ;— 5) zu Gebote s.

by na czyje rozkazy, usu-

gi; — 6) es steht zu erwar-

ten, trzeba si spodziewa;

— 7) es steht fest, jest rzecz

niezawodna, es steht noch

dahin , to jeszcze wtpliwe,

niepewne; im Verdachte s.

by w podejrzeniu, by po-

szlakowanym.

Steiger w Góm. stygar, do-

zorca robót górniczych.

Steindruck, odcisk z ka-

mienia, litografia.

Steinkohlenbergw erk
,

kopalnia wgla kamiennego.

Stelle, miejsce , S. aus einer

Schrift, einem Buche, ustp:
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auf der 8. natychmiast. No-
tars, miejsce

;
posada nota-

ryusza.

Stellen 1) stawia , einen

Zeugen, Bürgen vors Gericht

s. stawi wiadka, porczy-
ciela przed sdem ;—

• 2) etw.

dahin s. zostawi bez roz-

strzyguienia , nie rozstrzsa,

nie wdawa si w rozstrz-

nienie ;— 3) auf die Rech-

nung s. umieci w rachun-

ku; — 4) in Abrede s. za-

przeczy;— 5) auf die Pro-

be s. dowiadcza kogo;—
6) Fragstücke s. zadawa
pytania; — 7) eine Forde-

.
rung gegen Jdn s. wystpo-
wa z pretensy ; — 8) etw.

richtig s. sprawdzi co ;
—

9) in Empfang s. wykaza
na dochód.

Stellung 1) stawianie;— 2)

postawa, pozycya, ämtliche

8. stanowisko urzdowe, 8.

vor Gericht, stawienie si
przed sdem, 8. zum Mili

tar, odstawka.

Stellung samt, urzd odsta-

wniczy.

Stellungsbezirk , okrg
dostawniczy.

Stellungspflichtig^, popi-

sowy.

Stellvertreter, zastpca.

Stellvertretung, zastp-

stwo
, in 8. des N. w za

stpstwie N. , za N.

Stempelanstand , zarzut

stplowy.

Stern pelbe fund, dostrzee-

nie stplowe.

Stempel frei, eine Urkunde
s. behandeln , wyda akt bez

stpia.

Stempelgebrechen, prze-

kroczenie stplowe , wada
stplowa.

Stempelmarke , znaczek

stplowy.

Stempelpflichtig, podle-

gajcy stplowi.

Stempelverkürzung, u-

szczerbek stplowy.

StempelVormerkung,
prenotacya stplowa.

Sterbmatrikel v. Sterbe-

register, akta zejcia, ksi-

gi zmarych,

Steuer 1) podatek , 8-n aus-

schreiben ,
podatki rozpisy-

wa, 8-n eintreiben, ciga,
8-n entrichten, skada;—
2) zur 8. der Wahrheit, na

poparcie prawdy.

Steueranschlag, prelimi-

narz podatków , zarys po-

datkowy.

Steuerbarer Gegenstand ,

przedmiot ulegajcy opacie.

Steuerfreiheit, swoboda
podatkowa, uwolnienie po-

datkowe.

Steuer fu ss
;
stopa podatko-

wa.

Steuergelder ab fuhr, ode-

sanie podatków.

Ste u er nachsieht, zwolnie-

nie od podatku.

S t e u e r p f1 i c h t i g , obowi-
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zany do podatku, opodat-

kowany.

Steuerum legung, rozkad
podatku , repartycya.

Steuer zu schlag, dodatek

do podatku.

Stiefbruder, brat przyrodni.

Stiefeltern, ojczym i ma-

cocha.

S t i e fg e s ehw i s t e r
T
rodze-

stwo przyrodnie, z ojca (con-

sanguinei), z matki (uterini).

Stiefkind, pasierb, pasier-

bica.

S t i e fm u 1 1 e r , macocha.

Stiefschwester, siostra

przyrodnia.

Stiefsohn, pasierb.

Stieftochter, pasierbica.

Stiefvater, ojczym.

S t i ft , zakad , instytut , ein S.

für Arme, Kranke , dom
schronienia dla biednych

,

chorych. Doms. Kathedrals.

katedra biskupia. Kanoni-

kats. kanonia. Kollegiats.

kolegiata.

Stiften 1) fundowa, zaka
da , zabezpieczy staym
funduszem (np. szko, szpi

tal , klasztor) ; — 2) zapro-

wadzi (nowy zwyczaj) ;
—

3) utworzy (towarzystwo

,

zwizek
;

gestiftete Grund
wirthschaft oh. besiiftet.

Stifter, fundator, zaoyciel,

ustanowicicl.

Stiftung, wyChowaniec in-

stytutowy, funduszowy.

S t i f t s b r i e f ob. Stiftungsbrief

Stiftsg e bäud o v. Stiftshaus,

budynek, dom instytutoAvy,

funduszowy.

S t i f t s d am c v. Stiftsfrau
,

kanoniczka.

Stiftskirche, kolegiata, ka-

tedra.

Stiftsmesse, msza fundu-

szowa.

S t i ft s p fa r r e v. Stiftspfrün-

de, parafia kapitulna (t. j.

kolacyi kapitulnej).

Stiftsversammlung, po-

siedzenie kapituy.

Stiftsvorsteher, dziekan

kapituy.

Stiftung l)fundacya, zao-

enie , utworzenie ,' ustano-

wienie, zaprowadzenie (szko-

y, klasztoru) ; — £) skoja-

rzenie (zwizku) ; — 3) za-

kad , instytut.

S t i f t u n g s b r i e f v. Stiftungs-

urkunde, akt zaoenia, zapis

fundacyjny, list nadawczy.

Stille' Gesellschaft ob. Gesell-

schaft.

Stillschweigen, milczenie.

Jdm das ewige S. auferle-

gen , nakaza wieczne mil-

czenie, mit S. übergehen,

milczeniem pokry , zamil-

cze, nie wspomina o czem.

Stillschweigend, dorozu-

miany.

Stillstand, spoczynek, S.

der Rechtspflege ob. Morato-

rium, S. in den Geschäften,

im Handel, zawieszenie czyn-

noci , nieczynno w handlu.
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Stimme, gos , seine , für
Jdn oder etw. geben, da
gos za kim, lub za czem,

die Mehrheit der S. wik-
szo gosów, zda, es ist

eine S. darüber , wszyscy

jednego s, zdania, jedno

mylnie o tern sdz , Sitz

und 8. haben, wchodzi do

*rady, zasiada w radzie z

gosem stanowczym.

Stimmen. 1) zgadza si;

—

2) gosowa, für Jdn s. go-
sowa za kim ;— 3) Jdn zu

etw. s. usposobi kogo do

czego, zu etw. gestimmt sein,

by usposobionym do czego.

Stimmengleichheit, rów-

no gosów.
Stimmenmehrheit ob. Stim-

me.

Stimmfähig, majcy gos.

Stimmrecht, prawo goso-

wania.

Stimmzettel, gos (na kart-

ce podany).

Stimmung, stan, usposobie-

nie umysów, öffentliche S.

usposobienie publiczne, die

S. der Bevölkerung erfor-

schen, bada usposobienie

ludnoci.

Stipendist, stypendysta.

Stipendium, stypendyum

.

Stipulation 1) zawarowanie,

zastrzeenie ;— 2) ukad.
Stipuliren, wymówi sobie,

zastrzedz , zawarowa.
Stöcke v. Stockwerk w Kopal

skady (pitrowe), stehende

und liegende S. stojce i le-

ce skady. s

Stocken vb. das Geld , der

Handel stockt, ruch pieni-

ny, handel jest zatamowa-

ny, nie ma ruchu , das Ge-

schäft stückt, sprawa si za-

haczya, nie postpuje, die

Sache geräth ins S. rzecz

si zahacza, zatrzymuje.

Stock haus, wizienie woj-

skowe.

Stockroden, karczowanie.

Stock st reiche, kije , razy

(kijem).

Stockung, przerwa , stagna-

cya, zatamowanie.

Stockurbarium, urbaryusz

pierwotny.

Stockwerk, pitro.

Stola gebühr, opaty ko-

cielne (jura stolae) , opaty
z tytuu pieczy dusz.

Stollen w Górn. sztolnia, pod-

kop.

S tolle nbefabrun g, ogl-
dziny sztolni. J

Stollenfirst e,wierzch sztolni.

Stollenhieb, branie rudy

po bokach sztolni.

Stollenm udloch, ujcie

sztolni.

St o
vllensohl e, dno sztolni.

Stollensteuer, sztolniowe.

Stöllner w Górn. sztolniarz,

gwarek sztolniowy.

Stoppel, cier.
Stoppelfeld, ciernisko.

Stoppel gras, trawa ze cier-

niska.
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Stoppel w ci de, paszenie na
cierni.

Stören, den Frieden , die öf-

fentliche Ruhe, narusza, za-

wichrzy, zakóci, zamie-

sza pokój , spokójno pu-

bliczn.

Störend eingreifen , prze-

szkadza , niepokoi.

Störung, der öffentlichen Ru-
he , naruszenie publicznej

spokojnoci,

Stoss iv Góm. boki szybu (t.j.

^

jego ciany).

Stoss- und Presswerk w Huto.

stpa.

Stoss herd w Hutn. skrzynie

ruchome (do oczyszczania

tuczonych kruszców).

S t r a fb a r , karygodny.

S t r a fb a r k e i t , karygodno.
Strafe, kara , ka , Jdm ei-

ne JS. auferlegen, mit S. be-

legen, kar komu wyzna-
czy

, skaza na kar , die

S. erlassen, darowa kar,
bei S. pod kar.

Straffällig, podpadajcy,
ulegajcy karze, s. icerden,

przewinie, zawini.

Strafgeld, pienidze z kar

zebrane.

Strafgericht, sd karzcy,
karny.

S t r a fg e r e c h t i g k e i t , spra-

wiedliwo karzca,

Strafgesetz, ustawa karna.

Strafgesetz bu cli , kodeks

karny, ksiga ustaw karnych.

Strafgewalt, wadza karania.

fling, wizie,Sf]

skazany.

Strandrecht, prawo brze-

gowe, pobrzene.

Strandgut, rzeczy z morza

wyrzucone.

Strasse (Lands., Wassers.),

gociniec, droga ldowa, wo-

dna. Commercials. trakt

handlowy.

S t r a s s e n b a u v. Strossenbau

w Góm. odbudowa wchodu
,

jest ona 1) prosta 2) w u-

pad czyli spgowa (Sohlen-

strasse), 3) nad siebie, gór-

na (Firstenstrasse).

Strasse nbettclei, ebra-

nie publiczne.

Strasseneinräumer, dro-

ny , drónik (dozorca dróg).

Strasse npolizei, polieya

dróg.

S t r a s s e n r a u b , rozbój na

drodze publicznej.

Strauchdieb, wóczga, dra-

pichrust.

S t r a z z e (Strazzenbuch), ksi-

ga podrczna (kupiecka).

Strecke 1) w Góm. chodnik,

przekop (podziemny otwór,

podobny do sztolni);— 2)

przestrze, dzia drogi.

S tr eich 1 ) wybryk , figiel

,

psota;— 2) S-e, razy.

Streichen 1) aus der Lis)v,

wykreli z listy , in der

Rechnung s. nieprzyj, wy-
kreli w rachunku, odtr-

ci;— 2) mit Ruthen s. cho-

sta , smaga ; — hin- und
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her-s. wóczy si.

Streichen sh. wGóm. rozci-

go warstwy lub yy
(wzgldnie jednej ze czte-

rech stron wiata).

Streit 1) spór, einen 8. füh-
ren

,
prowadzi proces , im

S-e über etw. sein, spiera

si o co , einen 8. schlich

ten , beilegen , rozstrzygn
spór, zagodzi;— 2) kótnia,

einen 8. anfangen, wszcz
kótni', zaczepi kogo, in

. 8. gerathen, pokóci si.

Streiten, vor Gericht, roz-

prawia si w sdzie , die

s-den Parteien, strony spói

wiodce.

S t r e i t fr a g e, pytanie sporne,

bdce przedmiotem sporu.

Streitgenosse, uczestnik

sporu,

Streitgenossenschaft, u-

czestnictwo sporu.

Streit handel l)spór;— 2)

kótnia.

Streitig, sporny, die s-e Sa-

che, rzecz sporna, über etw.

s. werden, pospiera si o

co, Jdm etw. s. machen, za-

przecza komu czego , nie-

dopuszcza kogo do czego.

Streitigkeiten 1) spory;

— 2) sprzeczki.

Streitpunkt, punkt sporny.

Streitsache, sprawa.

Streittheil , strona spór

wiodca, do sporu wchodzca.
Streitverfahren, postpo-

wanie sporne.

Streitverkündigung, za-

wiadomienie o sporze, donie-

sienie sporu.

Strick weide oh. Weide.

Strittig oh. streitig.

Strompolizei, policya rzek,

nadzór rzeczny.

S t r o s s e ii b a u
, oh. Strassen-

bau.

S t u d i e n fo n d , fundusz nau-

kowy.

S t u d i e n c o mm i s s i o n , ko-

misya edukacyjna.

Studienjahr, rok szkolny.

Studienpia n, plan naukowy.

S tuf e (Handstufe, Handstein),

wGóm. 1) okaz rudy, okaz

kruszcowy ; — 2) stopie,,

awa.
Stufenfolge, stopniowanie,

nastpstwo kolejne.

Stufengang, postpowanie,

wznoszenie si.

Stufer z w Hutn. ruda bryla-

sta.

S t u h 1 , heiliger , stolica apo-

stolska.

Stuhlrichter, przeoony
powiatu (w Wgrzech).

Stundung oh. Aufschiebung.

Styl 1) sposób pisania;— 2)

alter 8. stary kalendarz;

—

3) oh. t. Geschäftss. Kauf-
m.annss.

Stylisiren, uoy, wysty-

lizowa, wystosowa.
Subaltern, podrzdny, pod-

wadny.
Subarendator

,
poddzier-

awca, podarendarz.
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Snb ha Station ob. Versteige-

rn nr/.

Subjcct 1) podmiot;— 2)

Kaufmannss. kupczyk.

S u b j o c t i v, podmiotowy.

S ubj e c t iv it ä t (z. B. des

Verbrechers), podmiotowo.
Submission

,
poddanie sie,

ulego.
Subordination 1) posu-

szestwo wojskowe; —- 2)

podrzdno.
S u b r e p t i v ob. ve ffanglich.

Subscribiren
,
podpisa.

S u b s c r i b e n-t
,
podpisujcy.

S u b s c r i p t i o n
,

podpisywa-

pomoc, o zaradzenie, beim

Appellationsgerichte Abhilfe

s. odwoa si do sdu wy-
szego ;— 2) sein Recht s.

poszukiwa prawa, seine Er-

holung wider Jdn s. poszu-

kiwa na kim wynagrodze-

nia.

Suchstollen v. Suchstrecke

w Góm. sztolnia poszukiwaw-

cza, przekop u. chodnik po-

szukiwawczy.

S u dw e r k (Soolemcerlc) «• Góm.

upa, warzelnia.

Suffraganbischof, biskup

sufrägan.

nie, zbieranie podpisów. iSuggestive Fragen, pyta

Subsidiarisch, posikowy, nia poddawczc.

pomocniczy. jSuijuris, wasnowolny.

S u b s id i arr e c li t, prawo po

mocnicze.

S u b s i d i e n g c 1 d e r

|S u m m arisch , skrócony,

zwizy, sumaryczny, s-es

posiki,

subweneya.

S u b s i s t e n z, utrzymanie y-
cia.

Substanz, istota, substan-

„
cya.

Substituircn 1) einen Er-

ben
,

podstawi dziedzica,

spadkobierc;— 2) einen Be-

amten s. mianowa zastpc,
obmyli zastpstwo.

Substitnirte r v. Substitut

1) podstawiony;— 2) za-

stpca.

Substitution (bei Vermächt-

nissen), podstawienie lcga-

taryusa.

Succession ob. Erbfolge.

Suchen 1) Abhilfe, prosi o

Verfahren ,
postpowanie

skrócone, sumaryczne.

S u m m e , suma.

S u mm i r e , zliczy , sumo-

wa.
Sumpf w Góm. czerpak (dno

szybu, gdy si w nim woda
zbiera).

S uperarbitriren , rozpo-

znawa stanowczo, ostatecz-

nie.

S u p e r c i n ve r 1 e i b u n g r.

Superintabulation j hipoteka

na hipotece.

S u p e r in ä n g e 1, remonita (od-

parcie odpowiedzi na nio-

nita).

S u }> e r n u m m e r ä r , nadlicz-

bowy.
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S u p e r p fand ü n g , zajcie

rzeczy zastawionej.

Su p e v p r an o t a t i o n, ostrze-

enie na ostrzeeniu.

Supplementband, tom do-

datkowy v. uzupeniajcy.

Supplent, zastpca.

Supplik, proba, suplika.

Suppliren, zastpowa

.

Suppremat , zwierzchnic-

two.

Suspendiren, zawiesi, od-

roczy , Jdn vom Amte s.

zawiesi w urzdowaniu.

Suspensiv ob. aufschiebend.

S u s p e n s i o n s r e eh t, prawo

zawieszenia.

Suspenso, in, w zawieszeniu.

Sustentationsrevers za-

pewnienie utrzymania (dla

kandydata suby publicz-

nej).

Symbolisch, oznakowy,

symboliczny, se Uibergabe,

oddanie oznakowe , symbo-

liczne.

Synagoge, bónica , modl-

nica, synagoga.

Syndicatsbeschwerde, o-

skarenie sdu v. sdziego,

skarga przeciw sdowi.

Syndicus, syndyk.

Synode, zbór, sobór, synod.

System, system , systemat.

Systemisirung l) ukada-
nie, systemizowanie ;

— 2)

umieszczenie na etacie.

Tabak (jako rolina w li-

ciach lub do palenia) ty-

tu, (do zaywania) tabaka.

Tabakbau, uprawa tytuniu.

Tabak ge fäll, dochód ze

sprzeday tytuniu i tabaki.

Tabakmonopol , monopol
tytuniu.

Tab akt r a f i k v. Tabakver-

schleiss , sprzeda tytuniu i

tabaki.

Tabak verlag, skad tytu-

niu i tabaki.

T a b a k v e r 1 e g e r, hurtownik

tytuniu i tabaki.

Tabakverschleisser , tra

fikant.

Tabellarisch
, tabelarycz-

ny.

Tabelle, tabela.

T a b u 1 a r - ob. Hypothekar-

Tabularauszug ,
wycig

hipoteczny.'

T a b u 1 a r b eh ö r d e, zwierzch-

no hipoteczna.

Tabulargläubiger , wie-

rzyciel hipoteczny.

Tabularmässig, odpowie-

dni przepisom hipotecznym,

t-e Urkunde, akt zdolny do

zahipotekowania.

Tabularurkunde, akt hi-

poteczny
, dokument hipo-

teczny.

stoowe,

dobra stoowe.

Tag, etw. an den T. bringen,

zu T-e fordern , na jaw co

30

Tafelgelder
T afelgtiter,
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a g e b u c h
,

agegeld,

wyprowadzi, wyjawi, an
den T. kommen , wyj na

jaw, an den T. legen, oka-

za co, binnen Jahr und T.

po upywie roku.
s

ag wGóm. powierzchnia, to

co jest odkrytem , zu T-e
fordem , wydoby na po-

wierzchni. Obertages, na po-

wierzchni.

dziennik.

dzienna paca,

dzienne.

a gen, zgromadzi sie, ro-

kowa, sejmowa.
a g e s b e fe h 1 , rozkaz dzien-

ny.

agesblatt, gazeta codzien-

na.

a g e s o r d n u n g ,
porzdek

dzienny, zur T. übergehen,

przej do porzdku dzien-

nego.

a g f a h r t , termin, rok, roki,

kadeneya.

aglia , talia, nagroda (np.

za dostawienie zbrodniarza,

ocalenie ycia).

agi o lin oh. Tagegeld.

agi öhn er, najemnik, wy-
robnik.

a g m a s s w Góm. miara od-

kryta, na powierzchni,

agsatzung ob. Tagfahrt.
agsch reibe r , dyurnista,

dyetaryusz, pisarz dziennie

patny.

agschacht oh. Schacht.

ag was ser w Góm. woda

wierzchnia.

Tante, ciotka.

Tantieme, tantyema.

T a r a , tara (waga samego na

czyni, opakowania it. p.).

Tarif, taryfa.

T a r i fi r e n , ocenia , taryfo-

wa.
T a r i fm ä s s i g , wedug ta-

ryfy-

T a r i f s p o s t
,
pozycya taryfy.

Tarifssatz, stopa taryfowa.

Taschendieb, rzezimieszek.

Taschnerwaaren, towary

kaletnicze.

Taufbuch , metryki chrztu,

ksigi chrzestne.

Taufname, imi chrzestne.

T a u fp a t h e ob. Pathe.

T a u fs c h e i n, metryka chrztu.

Tauglich, zdatny, zdolny,

sposobny, przydatny, t - er

Zeuge, wiadek zdolny.

Tausch, zamiana, czynno
v. akt zamiany.

T a u s c h g e s c h ä ft , zamiana.

Tauschhandel, handel za-

mienny.

Tausch mittel, rodek za-

miany.

T a u s c h vertrag, kontrakt

zamiany.

Tauschwer tli, warto za-

mienna.

Taxe, taksa.

Taxnachsicht, znienie v.

opuszczenie taksy.

Taxvormerkung, prenota-

cya, ostrzeenie taksy.

Telegrafenamt, urzd te

legrafowy.
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i
Telegrafische Correspon-

denz, znoszenie si. telegra-

ficzne, telegrafowanie, t. De-
pesche, telegram.

Tendenz, denie, dno,
zmierzanie do czego , ten-

dencya.

Termin 1) ob. Frist;— 2)

rata, eine Schuld in drei

T-en zahlen, zapaci dug
w trzech ratach.

Ternovors chlag
,

przed-

stawienie trzech kandyda-

tów, przedstawienie troiste.

Terrain, grunt, okolica, po-

. wierzchnia ziemi.

Territorialhochheit,
* zwierzchnictwo terrytoryal -

ne.

Territorialsistem, system

terrytoryalny w Pr. ko.
Territorium, obwód, za-

kres, terrytoryum,

T e r r o r i s i r e n ,• teroryzowa,
trwoy, przymusza trwog.

Tertiawechsel, weksel

trzeci.

Testament, testament.

Testamentarisch, testa-

mentowy.

Testaments er be, dziedzic

testamentem oznaczony.

Testamentsexecutor, wy
konawca testamentu.

Testator, testator, czynicy
testament.

Testimonium, wiadectwo
Testiren 1) powiadczy;

—

2) robi testament, uczyni
rozporzdzenie ostatniej woli.

Testirungsfähigkeit v.

Testirungsaction , zdolno
robienia testamentu, czynie-

nia rozporzdzenia ostatniej

woli.

Testirungspassion, zdol-

no dziedziczenia z testa-

mentu.
t

Text , sowa wyjte, tekst.

Im T-e, w osnowie.

Textirung, osnowa, brzmie-

nie, aus der T. des §. er-

gibt sich, z osnowy, brzmie-

nia §fu wypywa.
That 1) czyn, sprawa, dzieo,

eine T. vollbringen, doko-

na czynu;— 2) uczynek,

Jdn auf frischer T. ergrei-

fen , uj na gorcym u-

czynku;— 3) in der T. w
rzeczy samej, w istocie.

Thatb estand 1) (jako cor-

pus delicti, znaki zewntrz-

ne zbrodni) lice,* lico ;— 2)

(jako zbiór warunków ze-

wntrznych j wewntrznych
zbrodni) istota czynu , T.

erheben , dochodzi istoty

czynu, der T. des Verbre-

chens ist vorhanden, zacho-

dzi istota zbrodni, istota czy-

nu zbrodniczego, es mangelt

der T. eines Verbrechens,

niema istoty zbrodni, istoty

czynu zbrodniczego, in Er-
mangelung des T. eines Ver-

brechens wird die Untersu-

chung eingestellt, dla braku

istoty zbrodni, ledztwo zo-

staje zaniechane.
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T li lit e r , sprawca, winowajca.

T h a t e r h c b u n g , docliodze-

nie czynu.

T h a t f r a g e
,

punkta czynu.

J) ie Entscheidungsgriaide ha-

ben die That- und Rechts-

frage zu umfassen, powody
osdzenia obejmowa winny

punkta czynu i prawa.

T li a t g e s c ii i c li t e , opowie-

dzenie czynu.

Tli ä tli li, uczynkowy.

T h ä 1 1 i chke i t, uczynkowo,
gwatowno.

T li a t s a c li e , czyn rzeczy-

wisty, fakt, es ist eine T.

to si rzeczywicie stao.

T h a t s ii c li 1 i cli, rzeczywisty,

istotny.

T li a t u m s t a n d , okoliczno
czynu.

Th eil 1) cz, zum T. w cz-
ci, grössten T-s

,
po wik-

szej czci, ich meines T-s,

co do mnie ; — 2) strona

w Proc ;— 3) udzia, T. an
ehe. nehmen, mie w czem
udzia, Jdm etw. zu T. wer-

den lassen , wywiadczy
komu co.

T li e i 1 b a r
,
podzielny.

T h e i 1 li a f t i g , majcy w czem
udzia, uczestnik czego.

Th eil n ah m e , uczestnictwo.

T li e i 1 n e li m e r , uczestnik.

Theilung, dzia, podzia.
'

V ] i e i 1 u n g s k 1 a g e , danie
dziau sdowego.

T h e i 1 u n g s i n s t r u m cut ,

akt dziaowy, dzia.

li e i 1 w e i s e , czciowo,
li e i 1 z a li 1 u n g r

uplata.

b c o r i e , teorya.

li e r c s i a n i s c li e Ilalsge-

richtsordnung , terezyaskie

prawo gardowe,
li e r e s i e n o r d e n s Pension,

pensya do orderu Maryi Te-
resy przywizana,
li e s e , T li e s i s , teza, zda-

nie rozprawowe (dowiedzio-

nem by majce),

k e u e r u n g T
. drogo

t
dro-

yzna.
li i e r a r z e n c i , leczenie

zwierzt, weterynarya.

hierarzt, weterynarz

.

hiergarten, zwierzyniec.

hier q u ä 1 e r e i , drczenie

zwierzt.

h i e r s e u che, zaraza na
bydo.
li r o n , tron.

hronbesteigung, wst-
pienie na tron.

lir on erbe, nastpca tronu,

li r o n f o 1 g e , nastpstwo

tronu.

h unii cli, moebny, wyko-
nalny, das ist nicht t. to

si nie da zrobi.

hunlichst v. nach Tliun-

lichk&it, wedug monoci,
i 1 g e n , umorzy, zatrze,

zniszczy , eine Schuld t.

uspokoi, umorzy dug.

i 1 g u n g s f o n d , fundusz na

umorzenie duga.

r

Tilgungskasse, kasa urno

renia dugów.
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Tisch titel (titulus mensae),

tytu duchowny wPi-.ko.

Titel, Recktst. tytu prawny.

T i t u 1 a r , tytularny.

Tochter, córka.

Tochterkind, wnucz.
Tochterkirche, filia.

Tochtermann, zi.
Tod, zum T. verurtheilen,

skaza na mier, mit dem
T-e. abgehen, umrze, zej
ze wiata, auf T. und Leben,

na zabój.

Todbringend , miertelny,

zabójczy, t-es Werkzeug, na-

rzdzie zabójcze.

Todesangst, wielka trwo-

ga, obawa mierci.

Todesanzeige, doniesienie

o mierci-

Todeserklärung, uznanie,

ogoszenie kogo za umar-

ego.

Todesfall, przypadek mier-

ci, Schenkung auf den T.

darowizna na przypadek

mierci.

Todesgefahr , niebezpie-

czestwo mierci.

To desstrafe, kara mierci.

T o d e s u r t h e i 1 , wyrok
mierci.

Todeszeichen, oznaki

mierci.

Todfallsaufnahme, spis

pomiertny , akt opieczto-

wania (pomiertny).

Todt, umary, martwy (np.

ciao), obumary (np. czo-

nek ciaa.

Todt e nam t, naboestwo za-

duszne, za umarego.
Todtenbegängniss , ob-

chód pogrzebowy.

T o d t e n b e s c h a u ob. Lei-

chenbeschau.

Todtenbuch , ksiga umar-

ych.
Todtengeleit, eksportacya,

wyprowadzenie zwok.
Todtenkammer , trupiar-

nia, kostnica.

Tod te lisch ein, wiadectwo
zejcia, akt zejcia, sepul-

tura.

Todtenzettel , karta po-

grzebowa.

Tödtlicli, mierteluy, t-e Ver-

letzung, miertelne skalecze-

nie.

T o d t p r iig e 1 n, zachosta ko-

go na mier.
Todtschlag, zabójstwo.

Todtschläger, zabójca.

Tödtung, zabicie.

Toleranz, tolerancya.

Tolerirte Religion, wyzna-
nie cierpiane, tolerowane.

Tonnlägig ob. Schacht.

Total, cakowity.

Totalität, cakowito ob. t.

Gesammtheit.

Total summe, suma cako-
wita.

Trachten, dy do czego,

ubiega si za czem , stara
si o co, Jdm nach dem Le-

ben t. czycha, nastawa,
godzi na czyje ycie.

Traciren eine Strasse, wy-
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tkn gociniec.

Tractat 1) traktat, rozprawa

(naukowa) ;— 2) ukad , ei-

nen T. schliessen , zawrze
ukad, traktat.

Tradition 1) wrczenie, wy-
danie; — 2) podanie, tra-

dycya.

Tragen
, Kosten t. ponosi

koszta,' Schuld t. by win-

ny*, zawini, odpowiada
za win , Schaden t. ponie
szkod- , by poszkodowa-
nym, das Kapital trägt

5% >
kapita przynosi 5 od

sta, Bedenken t. waha si,

Sorge t. oy staranie.

Träger der Geioalt, piastu-

jcy wadz, piastun wadzy.
T r ä g e r 1 o h n , zapata za prze-

niesienie.

Tragfähigkeit v. Tragver-

mögen, adowno.
Tragweite, donioso.
Tranksteuer, czopowe, o-

pata od napojów,

Transaction, zagoda, kom-
planacya , transakcya.

Transferiren, przenie.
Tran sito, przewóz.

Transitohandel
, handel

przewozowy
,
przechodowy.

Transitorisch, przechodni,

tymczasowy.

Translator, tómacz.

Translocation, przeniesie-

nie.

Transport, przewóz, prze-

prowadzenie
,
przesyka.

Trassant, wystawca wekslu,

trasant.

Trassat, trasat (osoba, na

któr weksel wystawiony).

Trassiren, einen Wechsel

auf Jdn , trassowa , wysta-

wi na kogo weksel.

Trassirter Wechsel, weksel

trasowany,

Tratte, trata (weksel traso-

wany).

Traubrief, akt lubu.

T rauen, dawa komu lub

,

sich t. lassen ,
wzi lub.

Trau fr echt, prawo okapu

.

Trauung, lub.

Trauungsbuch, ksiga lu-

bów.

Trauungsschein, akt lu-

bu, metryka lubna.

Treiben 1) ein Geschäft,

trudni si jakim przemy
sem; — 2) Erze t. wydo-

bywa rud z kopal ;
— 3)

ehe. zu weit t. za daleko co
4 posun ;— 4) in die Höhe

t. (w licytacyi) pdzi w gó-

r , coraz wicej podawa

;

— 5) Wucher t. dawa na
lichw, trudni si lichwiar-

stwem.

Treib j a g d , obawa.
Trennung der Ehe, rozwód,

rozwizanie maestwa.
Tr e t e n , in Wirksamkeit

,

wej w ycie, w Avykonanie,

in Dienst t. wej w sub,
przyj sub , aus dem
Dienste t. wyj ze suby,
zoy urzd , in ein Amt f.

pój na urzd, in den Ehe-
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stand t. wej w zwizki
maeskie , in das 24. Jahr
t. zacz 24 rok, ins männ-
liche Alter t. doj Avieku

m.zkiego, ans Licht t. wyj
na jaw, an Jds Stelle t. za-

j czyje miejsce, auf Jds

Seite t. przej na czyj stro-

n , ins Mittel t. wda sie.

w co
,
poredniczy w czem,

in 'Jds Fussstapfen t. wst-
powa w czyje lady, nala-

dowa kogo.

Treu und Glauben oh. Glaube.

Treulosigkeit, przeniewier-

stwo, wiaroomno.
T r i a n g u 1 i r u n g , trójk to -

wanie.

Tribüne, mównica.

Tributär (zinsbar), dannik.

Trift 1) pastvrisko;— 2) wy-
gon (prawo wyganiania by-

da na cudze pastwisko i

bydo, które si na pasze

wygania).

Triftgeld, wygonowe, za-

pata od pastwiska.

T r i ft r e ch t v. Triebrecht, pra-

wo wygonu.

Trinkgeld, poczesne, na

Trödelgewerbe v. Trödel-

handel, tandeciarstwo, prze-

mys v. handel tandeciarski.

Trödel Ordnung, urzadze-

porzdek tan-

piwo na wódk.
'Triplik, tryplika, pite pi-

smo sporne, odpowied po-

woda na duplik.

Trivial schule, szkoa po-

cztkowa (dla ludu) , try-

wialna.

Trockener Wechsel , weksel

suchy (nietrasowany).

Trödel, tandeta.

nie tandety

deciarski.

Trödelvertrag (contractus

aestimatoriu s) , umowa o

przeda rzeczy za cen o-

znaczon
,

powierzenie rze-

czy celem jej przeday.
Trödler, tandeciarz.

Truchses, stolnik, strukcza-

szy.

Trunkenheit, pijastwo, in

der T. po pijanemu , einge-

alterte T. naogowe pija-

stwo.

Trupp
,

gromada , orszak

,

oddzia (np. wojska).

Truppe, kompania, towarzy-

stwo ,
trupa (np. aktorów).

Truppen, wojsko , armia,

Trutz, Schutz- und Trutz-

bündniss
,

przymierze za-

czepne i odporne.

Tüchtig 1) tgi (co do ob-

jtoci lub siy);— 2) zdat-

ny, usposobiony, uzdolniony.

Tüchtigkeit, zdatno, u-

zdolnienie , kwalifikacya.

Tumult 1) wrzawa , zgiek

;

— 2) rozruch , tumult (Auf-

ruhr).

Turnkunst, sztuka gimna-

styczna.

Turnus ob. Geschäftsgang.

Typographie, sztuka dru-

karska , drukarstwo.
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IT bel sb. ze.v

U b e 1 b e r i c li t i g t
, bsawio-

ny, z saw majcy, zlej

?awy.

Tod ü-fe ihn, mier go za-

skoczya
5
— 2) sich ü. zbyt

si spieszy
,
przez popiech

zbdzi*'.

Übelgesinnt, le mylcy, U b ereil t, zaspieszny, zbyt

zego sposobu mylenia.
Übelstand, ze, wada, nie-

przyzwoito , niedogodno,
niewaciwo , dem L'-e ab-

helfen, zaradzi zemu.
Ubeltliat 1) bezprawie, czyn

„ nieprawy;— 2) wystpek.
U b e 1 1 li ä t e r , winowajca ,

przestpca, zoczyca.
Üben 1) wiczy;—- 2) wy-

konywa, Gerechtigkeit ii

wykonywa" sprawiedliwo
przestrzega sprawiedliwo-

ci, Rache iL dokona zem-
sty, wywiera zemst.

Überantworten, wrczy
odda kogo lub co, poru

czy, powierzy, eine Erb
schaft ii. przyzna komu
spadek.

Überbieten 1) wicej po-

dawa (np. na licytacyi);

—

2) podkupi kogo;— 3) prze-

wyszy
,
przesadzi kogo

;

..
— 4) przecenia (towar).

Ub e rb r i n g e r , oddawca , o

kaziciel, ein auf den Ü. lau

tender Wechsel, weksel na
okaziciela.

üb e r b ii r den, przecia (np

podatkami, robot).

U.be rei len l) przecign
ubiedz kogo, zaskoczy, dei

skwapliwy
,

porywczy , ein

ii-er Schritt, krok porywczy.

Übereilung, niezastanowie-

nic si , nieuwaga, prdko,
aus Ü. etw. thun , zrobi

co przez prdko, nieroz-

wanie.
U b e r c i n k o m men 1 ) uoy

si , ugodzi si ; — 2) zga-

dza si.

Übereinkunft, ukad, ugo-

da, efne ('. treffen, uoy
sie (z kim) , zrobi ukad.

Ubereinstim men, zga< 1za
sie, die Aussagen stimmen

nicht überein, zeznania nie

zgadzaj sie, s niezgodne.

Übereinstimmung, zgo-

dno , in U. bringen
,

po-

godzi.

U b c r f r a cli t , nadciar, nad-

wyka ciaru , nadwyka
pakunku.

Über fii h r en 1 )
przewie

;

— 2) przekona, Jdn eines

Verbrechens U. przekona
kogo o zbrodnie , dowie
komu zbrodni.

Uberführungsstück,
przedmiot o winie przekony-

wajcy, dowód winy, przed-

miot okany, okanik (cor-

pus delicti). *
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Übergabe 1) oddanie, wr-
czenie czego 5

— 2) podda-

nie (miasta).

Übe rgabs protokoll, pro-

tokó oddawczy.

Ubergangsgesetz, ustawa

przechodnia.

Ubergangszustand, stan

przechodni.

Ubergeber, oddawca , od-

.. dajcy.

Über gebot, wysze podanie

(na licytacji) , naddanie.

Übergebüh r, nadnaleyto,
zwyka naleytoci.

Übergehen 1) opuci, po-

min, mit Stillschweigen iL

pomin milczeniem ;
— 2)

przechodzi, das Eigenthum
ü-et auf den Käufer, was-
no przechodzi na kupicie-

la , na kupujcego.

Übergebung eines Nother -

ben, pominicie dziedzica ko-

niecznego.

Übergewicht 1 )
przewaga

w. i przen.]— 2) nadwaga,

nadwyka, przewyka w wa-

d^e.

Ü b e r gr i f f , naduycie , tar-

gnicie si.

Überhand nehmen , wzma
ga sie, szerzy si, bra

^przewag, gór.
Überhäufen 1) obsypa (np.

askami) ; — 2) obarczy

,

oboy, zarzuci, przeciy (np. robotami, sprawami)

Überkommen 1) przej ;
—

2) dosta, otrzyma.

Übe r la ndsg runde, grunta

za wsi lece.
Überlassen 1) eine Erb-

schaft ,
pozostawi komu

dziedzictwo ;— 2) Jdm die

Leitung iL odda, powierzy
komu kierunek.

Überläufer, zbieg.

Überleben, przey kogo,

ü-der Ehegatte , maonek
przy yciu pozostay.

Überlegung, rozmys , roz-

waga, zastanowienie si, ohne

Ü. bez rozwagi,, nierozwanie,

etw. in genaue Ü. nehmen,

wzi co pod cis rozwag.
Überlegungsfrist, czas na-

mysu.
Überliefern, odda, odsta-

wi , den Gefangenen ü. od-

stawi winia, odda poj-

manego.

Üb er mach en , Jdm etw.

przesa komu co.

Übermass 1) nadmiar ;— 2)

obfito, im Ü-e, zbytecz-

nie, za nadto.

Übernahme, objcie , ode-

branie

Übernah mscommission,
#>
komisya odbiorcza.

Ü b ern ahm s p r o t o k ol 1 ,
pro-

tokó odbiorczy.

Übernehmer, odbiorca,

przyjem ca.

Überreichen, poda , wr-
czy komu co , die Klage iL

poda skarg.

Überrest, reszta pozostaa

,

pozostao.

31
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Überschätzung 1) przece-

nienie , U. des Schadens
,

wygórowane ocenienie szko

dy; — 2) powtórne ocenie-

nie v. oszacowanie, super

detaksacya.

Überschau, przegld.

Überschlag, kosztoiys.

Überschreiten, die Granze,

przekroczy granic, ein Ge-

setz iL przestpi ustaw.

Überschreitung 1) prze-

kroczenie
,
przestpienie (np

granicy, kosztorysu), u. de)

gerechten Nothicehr, przest-

pienie prawa obrony koniecz

nej ;
— 2) skoczenie ( np

. 20 lat ycia).

Uberschuss, zwyka, prze

wyka, Jahresii. pozostao
roczna.

Übersehen 1) przeglda
(np. rachunki) ; — 2) prze

oczy co, nie spostrzedz ;

—

3) przebaczy.

Übersetzen 1) (in eine

Sprache) przekada, tuma-
czy ;

— 2) (einen Beamten)
przenie (urzdnika).

Übersicht 1) przegld; —
2) rzut oka na co.

Ubersichts register, sko-

rowidz.

Übersiedeln, przesiedli

sich ii. przesiedli si.

Übersiedlung, przesiedl

nie, przeniesienie si (na

inne miejsce).

Übersteigen, przewysza,
przechodzi, die Ausgaben ii.

den Ertrag , wydatki prze-

l M wyszj dochody.

Übertrag, przeniesienie (w
rachunkach).

Übertragen 1) przenie co,

przepisa na kogo innego

,

eine Rechnung , einen Wech-

sel , rachunek , weksel ;
—

2) poleci komu co , zda
co na kogo, Jdm die Gewalt

iL przenie, zda wadz
na kogo, auf Jdn sein Recht

ii. przenie, przela swe

prawo na kogo.

Übertrager eines Rech ts

,

prawozbywca
,
prawozlewca,

przenoszcy, ustpujcy ja-

kowe prawo.

Übertretung, przestpstwo,

schwere Polizei - Ü. cikie
przestpstwo policyjne.

Uberverdiens tgelder, za-

robek nadobowizkowy.
Ubervorthe ilen, za wiele

wzi od kogo , zbyt drogo

sprzedawa , skrzywdzi
,

zdziera, oszuka.
Überwachen, pilnowa

,

strzedz kogo lub czego, czu-

wa nad kim lub nad czem..

Überwachung sb ezirk ,

obrb dozorczy, dem Flur-

wächter einen U. zuweisen,

wskaza polowemu obrb do

pilnowania.

Uberwälzcn, przenie, der

Hausherr überwälzt die Steu-

er auf die Miether , waci-
ciel domu przenosi (zwala)

podatek na najemców.
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Überweisen 1) Jdn eines

Verbrechens, przekona ko-

go o zbrodni , dowie ko-

mu zbrodni ;— 2) Jdm eine

Amtshandlung U. poleci ko-

mu czynno urzdow;—
3) Jdn dem Gerichte ü. od-

da kogo pod sd-, — 4)

einen Wechsel ü. ob. giriren,

ob. t. anweisen.

Überwiegend, przewany,
ü - e Mehrzahl

,
przewana

wikszo, ü-er Vortheil, ko-

rzy przewana, znakomita.

Überzählig, nadliczbowy.

Überzahlung, nadpata.

Überzeugen, przekona ko-

go, sich ü. przekona si,
ü-der Beweis, dowód prze-

konywajcy.
Ubication 1) miejsce poby-

tu;— 2) umieszczenie, ubi-

>#
kacya.

Üblich, zwyczajny, uywa-
<4

ny, w zwyczaju bdcy.
Übung 1) wiczenie; — 2)

wprawa; — 3) praktyka
,

(zwyczaj sdowy).
Uferschutz, ochrona ldu.
Umänderung der Rechte,

przemiana praw.

Umfrage, kolejne pytanie

,

zbieranie zda, gosów.
Umgang 1) obchód, obcho-

dzenie;— 2) obcowanie, U.

mit Jdm pflegen, obcowa
z kim, vertrauten U. mit

Jdm unterhalten, mie z kim
zayo; — 3) U. von ei-

ner Sache nehmen ,
pomin

co, nie wdawa si w rzecz

jak, odstpi od czego.

Umgehen 1) mit Jdm u. ob-

cowa, wdawa si z kim;
— 2) eine Verordnung u.

(cirkuliren) lassen, rozesa
rozporzdzenie ;

— 3) ein

Gesetz u. obej, pomin
ustaw, das Gesetz wird um-
gangen, ustawa bywa pomi-

jan;— 4) mit u-der Post,

poczt odwrotn, powrotn.
Umgehung des Gesetzes, o-

bejcie prawa, ustawy.

Umkreis, eine Meile im U.

mila w okoo, okrg milowy.

Umlage, rozkad, durch U-n,

w drodze rozkadu.

Umlauf, obieg (np. pienidzy).

Umlaufsschreiben, okól-

nik, cyrkularz.

Umlegen der Erze (Klaub-

arbeit) w Górji. przebiera-

nie, przerzucanie kruszców.

Umsatz 1) zamiana (towa-

rów) ;
— 2) odbyt , obrót.

Umschlagsbogen, okadka,
arkusz okadkowy.

Umschreiben, przenie

,

przepisa na kogo innego

,

na czyje imi.

Umschweife, koowanie, ko-

rowody, ohne U. reden, mó-
wi bez ogródki.

Umsicht, ogldno, przezor-

no , ostrono , baczno,
mit U. handeln, dziaa prze-

zornie, ostronie, ogldnie.

Umsichtig, ogldny, prze-

zorny, baczny.
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Umstand 1) okoliczno, ein-

zelne U-e , szczegóy, weder

solchen U-en, w takim sta-

nic rzeczy, w takich oko-

licznociach;— 2) U-e, ko-

rowody, ceremonie, kopot,

zachód , das macht viel U.

wiele korowodów, ceremónij,

zachodu.

Umständlich 1) szczegóo-

wo , ze wszystkiemi okolicz-

nociami, obszernie, u. schrei-

ben, pisa drobnostkowo ;
—

2) zu u. za nadto drobi
zgowo , rozwlekle.

U m stimmen 1) glosowa po

kolei-, — 2) Jdn u. przero

bi kogo, spowodowa do

innego zdania.

Umstossen, obali, eine

letztwillige Verfügung u.

zwali testament.

Umsturz 1) obalenie
7

upa-

dek;— 2) rewolucya.

Umtrieb 1) iv Lem. kolej zr-
bów; — 2) U-e, zabiegi,

knowania, wichrzenia.

Umwechseln, Geld, zmie-

nia pienidze.

Unabhängig 1) niezawisy,

niezaleny;— 2) niepodlegy.

Unabsetzbarkeit des Rich-

ters,nieodwoalno sdziego.

Unab weislich, nieodparty y

niedajcy si odeprze, u-e

Notwendigkeit , niezbdna
potrzeba, konieczno.

Unabwendbar, nieuchronny.

Unangefochten 1) nieza-

przeczony ;
— 2) nienaga-

bany, diesen Umstand hal

der Gegner u. gelassen <, oko-

licznoci tej nie zbijaa , nie

odpieraa strona przeciwna.

U n a n g em e 1 d e t , nieopowie -

dziany, u-es Verfahren, po-

stpowanie nieopowiedziano,

bez opowiedzenia si.

U n a u i'g c h a 1 1 e n , natycli -

miast, bezzwocznie, den

Vorgesetzten u. davon in

Kenntiss setzen, natychmiast

o tern donie naczelnikowi.

Un auf 1 ö sba r, nierozwizalny

(maestwo) , nierozczny
(zwizek) , u-e Aufgabe , za-

danie nie do rozwizania.

Unbedenklich 1) niewt-
pliwy , niezawodny ; — 2)

niepodejrzany (np. wiadek).

Unbedingt, bezwarunkowy

,

u-e Erbserklärung, bezwa-

runkowe owiadczenie przy-

jcia spadku, owiadczenie

si spadkowe.

Unbefangen 1) nieuprze-

dzony, bez uprzedzenia; —
2) bezstronny;— 3) bez o-

bawy, spokojny, ein u -er

Richter , sdzia bezstronny,

na nic si nie ogldajcy,
seine Meinung u. ausspre-

chen , wypowiedzie' zdanie

swoje otwarcie, spokojnie.

Unbefangenheit 1) nieu-

przedzenie, nieuprzedzono,
bezprzesdno; — 2) bez-

stronno;— 3) otwarto.
Unbefelderter Häusler .

chaupnik bez pola.
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U n b e fu g t
;

nieupowaniony,

niemajcy prawa (co przed-

siwzi) , nieuprawniony,

u-er Weise, bez upowanie-
nia, nie majc do tego prawa.

Unbenommen , niewzbro-

niony, niezaprzeczony , es

bleibt u. den Rechtsweg zu

ergreifen, wolno jest uda
si na drog prawa , droga

prawa nie jest wzbroniona,

pozostawia si wolno wy-
stpienia w drodze prawa.

Unberechtigt ob. unbefugt,

Unberührt , nienaruszony,

nietknity, wird das Urtheil

im Absätze IV. als nicht

appellirt 'u. belassen, co . do

IV. ustpu wyroku jako nie-

apelowanego sd nie wdaje

si w orzeczenie.

Unbeschadet, bez uszko-

- dzenia czego , u. des Rech-

tes , bez uszczerbku, bez

nadwerenia, naruszenia,

ujmy prawa, nieuwaczajc
prawu.

Unbescholten, nieskazitel-

ny, nieskaony.

Unbeschränkt 1) nieogra-

niczony, niecieniony , nie-

okrelony, u-es Eigenthum,

wasno nieograniczona, u-

er Zeitraum , czas nieokre-

lony ;
— 2) u. herrschen,

samowadnie panowa.
Unbestechlich , nieprze-

kupny, nieprzedajny.

Unbestreitbar v. unbestrit-

ten, niezaprzeczony.

Unbeweglich, nieruchomy,

u-es Gut, nieruchomo, ma-
jtek nieruchomy.

Unb iId v. Unbill, krzywda,

niesuszno, bezprawie.

Unbrauchbar 1) nieuy-
teczny, nie do uycia, nie-

przydatny,—- 2) zepsuty.

U n b r a u c h b a r k e i *t, nieuy-
teczno (rzeczy) , niezdat-

no (osoby).

Undenklich, niepamitny.
Undeutlich ,

niewyrany,
niejasny, niezrozumiay, u-e

Willenserklärung, nie jasne

owiadczenie ,
oznajmienie

woli.

Unecht, nieprawdziwy, nie-

rzeczywisty, faszywy, u-er

Besitz, posiadanie wadliwe,

u-es Gewicht, nieprawdziwa,

faszywa waga.

Un e chtheit, nieprawdzi-

wo, wadliwo.
Unechtheitscertifikat ,

wiadectwo faszywoci.

Unedle Metalle, pode krusz-

ce.

Unehelich, nielubny, nie-

prawy , u-e Kinder , dzieci

nielubne, z nieprawego oa.
Uneinbringlich, przepa-

dy, niedajcy si cign,
u-e Summe, suma przepa-

da.

Uneinbringlichkeit, nie-

mono cignienia.

U n e i n g e k a u ft, niezakupny,

u-e Bauernwirthschaft , go-

spodarstwo wociaskie nie-
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zakupnc.

Uneingeschränkt ob. un-

beschränkt.

Uneinig, niezgodny, mit Jdm
Über ehe. u. sein, , niezga-

dza si. z kim w czem, ró-
ni si w zdaniu wzgldem
czego, u. werden, poróni
si z kim.

.Unentbehrlich, niezbdny,
koniecznie v. nieodbicie po-

trzebny.

Unentbehrlichkeit, nie-

zbdno.
Unentgeltlich, bezpatny,

darmy.

Unentschieden 1) nieroz-

strzygniony (o rzeczy) ;
—

2) niezdecydowany , waha-

jcy si , chwiejny (o czo-

wieku).

Unents chiedenheit, wa-

hanie si, chwiejno.
Unerheblich , maowany,

nie wielkiej wagi, maozna-
czcy, u-e Gründe, powody
nie wielkiej wagi, maozna-
czce.

Unerledigt, niezaatwiony.

Unersetzbar, nienagrodzo-

ny , niczem niezastpiony,

niepowetowany.

Unerweislich, nie do udo-

wodnienia, niedowodny.

Unerwiesen, niedowiedzio-

ny, nieudowodniony.

Unerwogen, nicht u. las-

sen, niespuszcza z uwagi.

Unfähig, niezdatny, niezdol-

ny, niesposobny,

Unfähigkeit, niezdatno,
niezdolno.

Unfahrbar, nie do przeby-

cia, nicprzeprawny, u-er Zu-
stand der Strassen, zy stan

dróg.

U n fö rm 1 i c h , nieformalny.

Unförmlichkeit eines Ak-

tes, nieformalno aktu.

U n fug, nieprzyzwoito, zdro-

no, niedorzeczno, swa-

wola, U. treiben, dopuszcza
si zdronoci.

U n g a n g b ar 1 ) nieobiegowy
(pienidz);— 2) nie do prze-

bycia (droga).

Ungeahndet, bezkarny, nic-

skarcony, etw. u. lassen,

przepuci bezkarnie.

Ungebühr 1) nienaleyto;
— 2) nieprzyzwoito.

Ungebührlich 1) nienale-

ny;— 2) nieprzyzwoity, nie-

waciwy.
Ungebunden 1) swobodny,

wolny, niezawisy;— 2) roz-

wiozy, rozpustny.

Ungefesselt, bez kajdan.

U n g e g r ii n d e t , nieuzasa-

dniony, bezzasadny.

Ungehindert, bczprzeszko-

dny, bez przeszkody.

Ungemessen, bez wymiaru,.

u-e Arbeitsleistung v. Robot,

paszczyzna nieoznaczona.

U n g e n a n n t , bezimienny

,

nienazwany.

Ungerechtfertigt, nieu-

sprawiedliwiony.

U n g e säumt ,
niezwoczny,
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bez zwoki.

Ungeschmälert, bez u-

szczerbku, nieuszczuplony.

Ungesetzlich, nieprawny.

Ungesetzmässig, bezpra-

wny, niestosowny do prawa.

Ungestörter Aufenthalt,

wolny albo bezprzeszkodny

pobyt.

Ungestörter Besitz, spokoj-

ne posiadanie.

Ungestraft, bezkarny, ein

noch u-es Individuum, oso-

ba jeszcze nie karana.

Ungetheiltv. zur ungeteil-

ten Hand, niepodzielnie, so-^

Udarnie.

U n gewiss , niepewny, wt-
pliwy.^

U n gilt ig, niewany, aden,
u. erklären, orzec za nie-

wane, uniewani.
Ungültigkeitserklärung

,

orzeczenie niewanoci.
Ungleichartige Forderun-

gen, pretensye rónorodne.

Ungnade, nieaska.

Ungunst, nieprzychylno,
nieaska.

Ungünstig 1) nieprzychyl-

ny (np. opinia, okoliczno);
— 2) niedogodny (np. miej-

sce, pooenie).
Unhaltbar (ein Beweis),

dowód nie mogcy si u-

trzyma, saby, bezzasadny.

Unhaltbarkeit des Bewei-

ses , sabo , niedostatecz-

no dowodu.

Uniform 1) sb. uniform, mun-

dur-,— 2) adj. jednostajny.

Union, zjednoczenie, unia,

U. der Benefizien, zjedno-

czenie beneficyów.

Universal, ogólny.

Universal - Cameral - Zahl-

amt, generalny urzd pat-

niczy.

Universalerbe , dziedzic

ogólny, uniwersalny, caego
spadku.

Universität , wszechnia
,

uniwersytet, szkoa gówna.
Universitätsconsisto -

r i um , konsystorz uniwer-

sytecki.

Universitätsmatrikel
,

metryki uniwersyteckie.

Unkörperliche Sache, rzecz

niezmysowa.
Unkosten ob. Kosten.

Unkräftig , bezskuteczny,

bez mocy, bezsilny.

Unkundig, niewiadomy, nie-

umiejcy czego, nieznajcy

czego, der Sprache u. nie-

wiadomy jzyka, ob. t. kun-

dig.

Unleugbar, niezaprzeczony,

niezaprzeczalny.

Unmannbar , niedojrzay,

niedorosy (fizycznie).

Unmannbarkeit , niedoj-

rzao (fizyczna).

Unmassgeblich, bez narzu-

cania , nienarzucajc , nach

meiner u-en Ansicht wäre...

nienarzucajc mego zdania,

naleaoby....

Un mäss ig 1) nieumiarko-
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wany;— 2) nad miar, nie-

zmiernie (wielki).

Unm i t te 1 b a r , bezporednio,

wprost.

Unmöglich, niepodobny (do

uskutecznienia) , adv. niepo-

dobna, rzecz niepodobna.

U n mii n d
i g , niedojrzay, nie-

dorosly (co do wieku).

Unmündigkeit, niedojrza-o (co do wieku).

Unnachsichtlich, bez wgl-
du, nieodwoalnie.

U n o b 1 i g a t, nieobowizkowy,
u - es Lehrfach

,
przedmiot

nauki nieobowizkowy.

U n o r d e n 1 1 i c h, nieporzdny

,

nieregularny.

Uji Ordnung , nieporzdek
niead.

Unparteiisch v. unpartei

lich, bezstronny, bezparcyal-

Unparteilichkeit , bez-

stronno, bezparcyalno.
Unpassend, niestosowny.

Unrecht adj. 1) nie taki, jak

by powinien , adv. nie tak

jak naley, der Bescheid ist

in u-e Hände gekommen, rezo

lucya dostaa si w niewa-
ciwe rce;— 2) niesusz-

ny, niesprawiedliwy, auf u-

em Wege zu etw. gelangen,

nieprost, niegodziw drog
doj do czego.

Unrecht sb. 1) niesuszno,
U. haben, nie mie susz-

noci, Jdm U. geben, odmó-
wi komu susznoci (t. j.

owiadczy, e si myli, e
le zrobi) ;

— 2) krzywda,

niesprawiedliwo , Jdm U.

thun, krzywd komu wyrz.-

dzi, Jdn gegen U. schützen,

broni kogo od niesprawie-

dliwoci.

Un rechtlich ob. unrecht-

mässig.

Unrechtmässig 1) niespra-

wiedliwy, z prawem niezgo-

dny;— 2) nieprawowüty ;

—

3) nieprawy.

'Unredlich 1) nierzetelny;

—

2) w zej wierze, u - er Be-

sitzer, posiadacz w zej wie-

rze;— 3) niepoczciwy.

Unrichtig 1) mylny, niedo-

bry , niewaciwy , nie taki

lub nie tak jak naley, fa-

szywy , eine u - e Ansicht,

faszywe, niewaciwe, myl-

ne zdanie, sposób widzenia

rzeczy , u - es Verhältniss,

stosunek niewaciwy;— 2)

niesprawiedliwy (o miarach

i wagach).

Unrichtigkeit, mylno,
faszywo, nietrafno.

U nrulie, niespokojno, nie-

pokój, in U. versetzen, niespo-

kojnoci nabawi.
Unschätzbar, nieoceniony.

Un schiffbar, niespawny.
Unschlüssig, wahajcy si,

niezdecydow any.

Unstatthaft , niemogcy
by dopuszczony v. dozwo-

lony, niedopuszczalny, nie-

majcy miejsca, u -er Re-
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kurs ,
rekui's niedozwolo-

ny, reknrs nieniogcy mie
miejsca.

Unstreitig-, niezaprzeczony,

niewtpliwy.

Un t e r a b t li e i 1 u n g, poddzia.

Unterarzt, podlekarz

.

U n te r b e li ö r d e, wadza ni-

sza.

Unterbleiben, nie sta si,

.nie przyj do skutku, das

kann u. bez tego mona si
obej, das kann füglich u.

to mona pomin.
Unterbrechen

,
przerwa

co, die Verjährung u. przer-

wa przedawnienie.

U n t e r b r e c li u n g ,
przerwa-

nie, zatamowanie np. egze-

kucji.

Unterdrücken 1) przytu-

mi np. powstanie-, ogie;

—

2) eine Urkunde u. usun,
zatai dokument-,— 3) uci-

ska, gnbi.
Unterdrückung 1 )

przy-

tumienie-,—• 2) tajenie, usu-

nicie;— 3) ucisk.

Unterfangen, sich, omie-
li si, odway si na co,

way si co uczyni; —
2) zerwa si na co

,
pod-

j si czego.

Unterfertigen, podpisa.

U n t e r f e r t i g u n g ,
podpis.

Untergang
, upadek , etw.

vom U. retten, zachowa od

upadku, od zagady.
Untergeben v. untergeord-

net, podwadny, podrzdny.

Unterhalt, utrzymanie.

Unterhandeln, ukada si,

traktowa , rokowa z kim
o co.

Unterhändler, porednik,

ukadajcy si , traktujcy

o co (w cudzem imieniu).

Unterkommen 1) znale
pomieszczenie (np. urzd,

sub);— 2) znale schro-

nienie, pomieszkanie.

Unterkunft, schronienie, po-

mieszczenie, przytuek.

Unterlassen, zaniecha, za-

niedba, pomin, opuci.
Un t e r 1 a s s u n g s h a n d 1 un g,

opuszczenie, zaniechanie.

Unterlaufen, zaj, es un-

terlief ein Irrthum, zasza
omyka.

U ii t e rl e g Ö n, podkada, Feu-

er u. podoy ogie, dem
Gesetze einen andern Sinn

u. inne znaczenie nada u-

stawie.

Unterlehrer , nauczyciel

niszy.

Unterliegen, podlega, der

Strafe u. podlega karze,

im Processe u. przegra spra-

w.
Unternehme n, przedsibra.
Unter nehm u n g ,

przedsi-

biorstwo.

Unternehme r, przesibiorca.

Unterordnen, podporzd-
kowa.

U n t e r o r d n u ng 1 )
podrz-

dno, podwadno;— 2) po-

suszestwo, snbordynacya,
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die im Verh'dltniss der U. U
stehenden Behörde?!, urzdy
podwadne , wadze nisze,

i t. p.

Unterpfand 1) zastaw;—
2) zakad, rkojmia.

Unter richtsgeld , opata
szkolna. v

Unterrichtssprache, j-
zyk wykadowy, szkolny.

Unterrichts we sen, owie
cenie publiczne.

Untersagen, zakazywa.
Unterscheiden, rozrónia.
Unterschieben, podsun, U
podoy.

Unterschlagen, (Briefe JU
Gelder) , usun , zemkn,
skrci co, potajemnie co
wzi (np. list, testament).

Unterschlag ob~ Unterschleif. U
Unterschleif 1) przemyca-

nie (np. towaru);— 2) usu-

U

nicie, przywaszczenie sobie U
(skrycie), ukrycie podstp-

ne, U. geben, przechowa,

ukrywa (np. zbrodniarza).

Unterschreiben, podpisa. U
Unter s c lir ift, podpis.

Unter s taatssecr etär, pod- U
sekretarz stanu.

Unterstand
, schronienie, U

przytuek.

Unterstandgeber, przyj-

mujcy na gospod, na mie-

szkanie.

Unterstehen 1) podlega;
— 2) sich u. v. unterfan-

gen, omieli si, odway si!

aa co, way sie co uczyni. |U

n ter stützen 1) wspiera
(np. pienidzmi);— 2) po-

piera (czyj spraw, prob).
n-t erstützung 1) wspar-

cie;— 2) popieranie,

n ter such en, ledzi, ba-

da, dochodzi.

ntersuchung, ledztwo,
badanie , dochodzenie,

n t e r s u c h u n g s a k t e n, ak-

ta ledcze.

n t er s u eh u n g s g e fa n g e -

ner, obwiniony, inkwizyt,

z «aresztu odpowiadajcy,

ntersuchungsgericht ,

sd ledczy.

ntersu chungshaft , a-

reszt ledczy.

ntersu eh ungsrichter ,

sdzia ledczy, inkwirent.

n ter s'u eh u ngs verfah -

ren, postpowanie ledcze.

n ter t h a n
,
poddany.

n t e r th an ig 1) poddaczy;

2) uniony.

nterthansband, podda-
stwo, stosunek poddaczy.
nterthansbe schwer de

,

skarga, zaalenie poddanego,

nterthansoetava ob. Oc-

tava.

n t e r w e r fe n
,
podda, Jdn

der Einzelnhaft u. zamkn
kogo w samotnym areszcie,

etw. einer genauen Prüfung
u. wzi co pod cise ba-

danie, rozbiór, rozpoznanie,

sich dem Gesetze u. podda
si pod prawo,

nterzeichncn, podpisa.
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Unterziehen, podda, pod-

cign, einer neuen Wahl
u. podda nowemu wyboro-

wi, der Entscheidung u. pod-

da pod rozstrzygnienie, Jdn
der Strafe u. pocign ko-

go do kary.

Untheilbar, niepodzielny.

Untheilbarkeit, niepodziel-

no.
Unthunlich , niemoliwy

,

niemony , niepodobny do

wykonania.

Untrennbar v. untrennlich,

nierozczny, nierozdzielny,

nierozwizalny.

Unnnt er brechen, nieprzer-

wany, bez przerwy.

Unverantwortlich 1) nie-

odpowiedzialny, der Monarch
ist u. panujcy jest nieod-

powiedzialny,— 2) nie do

usprawiedliwienia , eine u-e

Nachlässigkeit , opieszao
nie do usprawiedliwienia.

Unverantwortlichkeit
,

nieodpowiedzialno.

Unveräusserlich, niepo-

zbdny.
Un v e r b rau c h b a r , niezuy-

• walny, u-e Sache, rzecz nie-

zuywalna.
Unverbrüchlich, niezo-

mny.
Unverdächtig

?
niepodej-

rzany.

Unverehelicht, wolnego

stanu, nieonaty, niezamna.
Unvereinbar, niepoczny

(np. beneficyum).

U n v e r h a 1 1 e n ob. unverholen.

Unverhältnissmässig, nie-

stosunkowy.

Unverholen, nie tajc.

Unverjährbar, nieprzeda-

wniay, nie do przedawnie-

nia, nieulegajcy przedaw-

nieniu.

Unverjährt, nieprzedawnio-

ny (t. j. który nie uleg
jeszcze przedawnieniu).

Unverkennbar, niemylny,

oczywisty, wyrany.
Unverletzbar, nietykalny,

nienaruszalny.

Unvermeidlich, nieuchron-

ny.

Unvermerkt , niespostrze-

ony.
Unvermögen v. Unvermö-

genheit, niemono, niemoc,

das U. der Pflicht zu lei-

sten , niemono penienia

obowizku, geistiges U. nie-

moc umysowa , Zahlungsu.

niemono pacenia.

Unvermögend 1) bez ma-
jtku, niemajtuy,, niezamo-

ny
;
— 2) niedony , nie

bdcy w monoci (np. za-

pacenia), niemocen.

Unverschuldet 1) nieza-

suony, u-er Weise, Mas-
sen , bez winy , nie zasu-

ywszy na co;— 2) nieza-

duony.
Unversehrt, nieuszkodzony,

nienaruszony , nietknity

,

etw. u. erhalten, zachowa
co w caoci, nienaruszenie?



252 Unv —Urb

u-e Siegel, nienaruszone pie-

czcie.

Unvertretbar , niezastjp-

l' n ver s orgt, nieopatrzony,

u-e Kinder, dzieci nieopa

trzone, niepostanowione, nie-

majce postanowienia, dzie

ci bez utrzymania.

Unverstand lieh, niezrozu

miay.
Unverwerflich, nie do od

rzucenia, nieodrzutny.

Unverzinslich, bezodsetko-

wy, bezprocentowy, bezpro-

wizyi.

Unverzüglich, niezwoez
nie, bezzwocznie.

Un v o r gr e i f 1 i c h ob. unmass-

geblich.

U n w a h r s c li c i n 1 i c h, niepo

dobny do prawdy, niepraw-

dopodobny.

Unwandelbar, niezmienny .

Unweigerlich, bez oporu.

Unwesentlich, nieistotny,

niestauowczy.

Unwiderruflich, nieodwo-

alny, nieeofniony, niecofny.

U n Widers tehlich, nieprze-

party, niedozwalajcy odpo-

ru, u-er Beweis, dowód nie

do odparcia, u-e Beweiskraft,

zniewalajca moc dowodu,

u-er Zwang, przymus nie-

przeparty.

Unwissenheit , niewiado-

mod, niewiadomo.
l' u z i n s ba r, nieczynszow v.

V nz u cht. nierzd, wszete-

czenstwo, U. gegen d,ie Na-
tur , lubieno nienatural-

na, U. unter Verwandten,

kazirodztwo.

U n z ii c h t i g , wszeteczny, lu-

bieny , ein u -es Gewerbe
treiben, y z nierzdu, u-es

Weib, spronica.

U n z u g anglich , nieprzy-

stpny, niedostpny.

U n zuk ö ni m li cli , niestoso-

wny, niewaciwy.

U n z uk ömmli chk e i t 1)

niestosowno , niewaci-

wo;— 2) niedogodno,
es haben sich U-en ergeben:,

okazay si, powstay nie-

dogodnoci.

Unzulängli cli, niedostatecz-

ny, niewystarczajcy.

Unzulänglichkeit, niedo-

stateczno, U. der Beweis-

mittel, brak dowodów.

Unzulässig, niedopuszczal-

ny , niemajcy miejsca, nie-

dozwolony.

U n z u s t ä n d i g , niewaciwy,
nieprzynaleny , ein u. U-

berreichter Rekurs, rekurs

niewaciwie podany (t.j. do

niewaciwej wadzy).

U nzu s t ä n d i g k c i t, niewa-

ciwo, U. eines Gerichtes,

niewaciwo sdu.

Urahn, pradziad.

Urbarialni e b i gk 6 it v. Ur-

barialleistung, paszczyzna,

danina poddacza.

U r b a r i a 1 s t e u e r
,

podatek

paszczyniany , urbaryalny

.
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"Urbargelder wGörn. urba

ryalne.

Urbarium, urbaryusz , opi-

sanie gruntów.

Ur eitern, prarodzice, przod

kowie, naddziady.

Urenkel-in, prawnuk, pra-

wnuczka.

'Urgens, pismo naglce, ob. t

Betreibung.

U r g r o s s e 1 1 e r n
,
pradziado

wie.

Urgr ossmutter
,
prababka.

Urgrossvater, pradziad.

Urheber, sprawca , U - in

sprawczyni.

Urheberschaft, powodnic-

two , autorstwo , wem fällt

die U. zur Last f kto jest

sprawc ?

U rkund dessen, w dowód tego

Urkunde, ak t , dokument
pismo urzdowe.

Urkundenbeweis, dowód
pimienny, przez dokumenta

Urkundenbuch, ksiga do-

kumentów.
Urkundlich 1) dokumentny,

urzdowy,— 2) autentyczny.

Urkundsperson, wiadek.

Urlaub, urlop, auf U. za

Vacant, opróniony, wakuj
ey, eine v-e Stelle, posada

opróniona.

Vaccination, szczepienie

ospy.

Vadium, wadyum (przy li-

cytacyi).

urlopem.

Urlauber, urlopnik.

Urproduction, produkcya

pierwotna.

U r r e c h t
,
prawo pierwotne.

Urschrift, pierwopis , ory-

gina.

Ursprünglich, pierwotny,

pocztkowy ,
pierwiastkowy,

u. beim Einschreiten, zaraz

przy wniesieniu podania

,

równoczenie z podaniem. *

Ursprungszeugnis^, wia-^

dectwo pochodzenia.

Urtext, osnowa pierwotna,

tekst pierwotny.

Urtheil 1) wyrok, ein U.

fällen, schöpfen, sprechen,

wyda wyrok, orzec, zawy-

rokowa, das U. ist gefällt,

wyrok zapad;— 2) sd,

zdanie o kim, sein U. aus-

sprechen, owiadczy swe

zdanie.

U r v e r t r a g, pierwotna umowa

.

Urwähler, prawyborca, wy-
borca pierwotny.

U s o , Wechsel a uso , weksel

a uso (patny w terminie

zwyczajem oznaczonym).

Utensilien, sprzty.

V.

Vagabund, wóczga.
Vasal, lennik, hodownik,

wazal.

Vater, ojciec.

Vaterland, ojczyzna.

Väterlich, ojcowski adv- po

ojcowsku , v - es Vermögen ,
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majtek ojczysty, ojcowizna,

v-e Gewalt, wadza ojcowska.

Vaterschaft, ojcowstwo.

Vater schaftsklage, skar-

ga o ojcowstwo.

Venia a e t a t i s ob. Alter-

nachsicht.

Verabfolgen ob. ausfolgen.

Verabreden, umówi si
(wzgldem czego) , v - ter

Massen , wedug umowy.
Verabredung

, umówienie
si , umowa , der V. gemäss,

stosownie do umowy.
Verabsäumen, zaniedba.

Verabschieden, rozpuci
(wojsko), uwolni (z urzdu),

odprawi (ze suby).
Veranlassen 1) spowodo-

wa, Jdn zu etw. v. spowo-

dowa kogo do czego , eiw.

v. sta si powodem do cze-

go; — 2) poleci, die Un-

tersuchung v. poleci ledz-

two, das Erforderliche v.

zarzdzi co potrzeba, co

naley, sich veranlasst fin-

den, by spowodowanym.
Veranlassung, powód do

czego , das hat V. gegeben,

to byo powodem.
Veranschlagen , warto

oznaczy , die. Kosten eines

Baues v. obliczy koszta bu-

dowy, wygotowa kosztorys.

Veranstalten ob. Anstalt

treffen.

Verantworten, odpowiada
za co, usprawiedliwia si.,

der Beschuldigte verantwor-

tet sich, obwiniony przyta-

cza na swoj obron.
Verantwortlich, odpowie-

dzialny.

Verantwortlichkeit, od-

powiedzialno, Jdn zur V.

ziehen, pocign kogo do

odpowiedzialnoci.

Verarbeiten, przerabia

,

wyrabia , zu etw. v. robi
co z czego.

V erauctionire n ob. ver-

steigern.

Verausgaben, wyda, roz-

da, w Rach. zapisa na wy-
datek.

Verausgabung, zamieszcze-

nie na wydatek (w dzienni-

ku kasowym).

Veräusserlich, pozbdny,
pozbywalny , mogcy by
pozbytym (sprzedanym).

Verausserlichke.it, po-

zbywalno, mono bycia

pozbytem.

Veräussern, zby, pozby,
sprzeda , alienowa.

Veräusserung, pozbycie,

sprzeda , alienacya.

Verbannen, wygna, na wy-

gnanie skaza, z kraju wy-
woa.

Verbannung, wygnanie, wy-
' woanie z kraju.

Verbauen, zabudowa, das

Licht v. zasoni wiato.
Verbergen 1) skry, ukry

co, ein verborgener Ort ,

miejsce ukryte;— 2) ukry-

wa, tai, es blieb dem Rieh-
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ter nicht verborgen , nie byo
tajne sdziemu.

Verbescheiden w stylu sd,

ein Gesuch Vm udzieli, da
odpowied , wyda rezolu-

cy , rozwiza podanie, die

Klage v. udzieli skarg do

odpowiedzi , aufrecht v. oh.

aufrecht.

Verbinden, obowizywa,,
das Gesetz v-t Alle, ustawa

obowizuje wszystkich, sich

zu einer Leistung v.- zobo-

wiza si do wiadczenia

czego , sich durch einen Eid
v. zobowiza si przysig,
v-de Kraft des Gesetzes, moc
obowizujca ustawy, sich

ehelich v. zawrze zwizek
maeski.

Verbindlich, obowizujcy,
das Gesetz ist nicht v. usta-j

wa nie obowizuje.

Verbindlichkeit 1) moc
obowizujca (np. kontrak-

tu);— 2) obowizek, eine

V. Jdm auflegen , woy na

kogo obowizek.

Verbindung 1) poczenie
(np. familii, zda), in V. ire

ten, poczy; — 2) zwi
zek, diese Gesetze stehen in

V. te ustawy s z sob w
zwizku, eheliche V. zwi-
zek maeski.

Verbitten 1) sich etw. wy-
prosi si od czego; — 2)

sich einen Richter, ein Ge-

richt v. wyczy sdziego,

sd ;— 3) man v-t sich für

die Zukunft, zastrzega si
aby tego na przyszo nie

byo.
Verbleiben, pozosta, bei

den Aussägen v. obstawa
przy zeznaniach, dabei hat

es sein V. rzecz tak ma po-

zosta jak jest , nic si w tej

mierze nie zmienia.

Verbot 1) zakaz; — 2) za-

pówiedzenie, areszt, V. le-

gen auf eine Sacke, zapo-

wiedzie co, zapowiedzenie

zrobi v. pooy na jakiej

rzeczy, das V. beheben,

znie zapowiedzenie, das

V. rechtfertigen , usprawie-

dliwi zapowiedzenie.

Verbotsgesuch, proba o

zapowiedzenie.

Verbotsrecht, praAvo za-

kazu.

Verbotswerber 1) daj-
cy zapowiedzenia;— 2) za-

powiadajcy.

Ve rbots widrig, , wbrew v.

przeciw zakazowi.

Verbrauch, zuycie, spo-

trzebowanie , konsumpcya

,

der V. dieser Waare ist stark,

zuywanie tego towaru jest

znaczne.

Verbrauchsabgabe oh. Ver-

zehrungssteuer.

Ver brauchbar, zuywalny,
znikomy, v-e Sachen, rze-

czy zuywalne, znikome.

Verbrechen, zbrodnia, ein

V. begehen, poponi zbro-

dni, Jdm etw. zum V. ma-
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dien, poczytywa komu co

za zbrodnio.

V c rb r e c li e r , zbrodniarz, wi-

nowajca.

Verbreiten, rozszerza, sze-

rzy, rozpociera, rozpo-

wszechnia, Gerüchte übei

Jdn v. puszcza, rozsl

o kim wieci, pogoski.

Verbreiter, roznosieiel, sze

rzyciel (wieci).

Verbriefen, stwierdzi pi-

smem
,
pimiennie.

Verb u c h e n v. verbüchern
,

zacign,wcign do ksig.

verbücherie Forderung , wie-

rzytelno zahipotekowana

,

zacignita do ksighipotecz-
nych , zabezpieczona hipo-

tecznie.

V erb ii r g e n , zarczy
, r-

czy za co , sieh fur Jdn
v. zarczy za kogo , da
zarczenie.

V e r 1 > ii s s c n , odby kar , od-

pokutowa.
V e rcantioniren, zoy na

co kaucy.
V e r cl a u s u 1 i r e n , opatrzy

klauzul , dooy klauzul,

poczyni zastrzeenia, ob-

warowa.
A" e r d a cht, podejrzenie , V.

gegen Jdn schöpfen, podej-

rzywa kogo.

Ver dächtig, podejrzany, sich

v. machen , podejrzenie na
kogo cign, der Flucht v.

podejrzany o ucieczk.

Verdaehtsgrund ob. Anzei

gung.

Verdammen 1) potpi;—
2) skaza na co.

V e r di e n en 1) zarabia (np.

pienidze); — 2) zasuy
na co (np. na kar) , sich

um Jdn vetdient hutchen,

zasuy si komu, zasugi

pooy dla kogo, die ver-

diente Strafe, zasuona ka-

ra, verdienter Massen, za-

suenie.
Verdienst 1) der, zarobek;

— 2) das, zasuga.

Verdienst kreuz , krzy
zasugi.

Verdingen, wynaj, ein

Viehstück bei Jdm in die

t v. da bydl na wy-

pas, nakarm, sich an Jdn
. v. naj si komu.

Verdolmetschen, przetu-

maczy, przeoy.
Verdoppeln, podwoi.

V e r d r ä ng en, wypiera, wy-
prze, wyparowa, wyrugo-

wa, aus dem Besitzthume

v. wyrugowa, wysadzi z

posiadania.

V e r d r e h c n
,
przekrca, das

Recht, den Sinn des Geset-

zes v. przekrci prawo, myl
v. znaczenie ustawy.

V erehelichen, da w ma-
estwo, zalubi , wyda zam (kobiet), oeni (m-
czyzn), sich v. oeni si,

pój za m.
Verehelichte N. po mu,
zamna X.
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r

Verehren 1) szanowa, czci;]

2) Jdm etiv. v. ofiarowa ko-

i

mu co (w dowód czci), uczci
kogo czem.

Vereiden, przysig od kogo
odebra.

Vereidet ob. beeiden.

Verein, zwizek , stowarzy-

szenie , zjednoczenie , towa-

rzystwo.

Vereinbaren ob. vereinen.

V e r e i n b a r 1 i c li , dajcy si
z czem pogodzi, zgodny.

Vereinen v. vereinigen 1)

poczy w jedne cao;

—

2) pogodzi, das lässt sich

mit der Gesetzvorschrift nicht

v. to si nie da pogodzi z

przepisem ustawy, sich mit

Jdm über etw. v. uoy si,

porozumie si z kim wzgl-
dem czego.

V ereinfachen, uproci.
Vererben auf Jdn v. Jdm,
w puciznie v. dziedzictwie

co przekaza
,
pozostawi.

V e r e r b 1 i eh , ulegajcy dzie-

dziczeniu , dziedziczny, o-

dziedziczalny.

Verfahren 1) postpowa,
gerichtlich gegen Jdn v. po

stpowa sdowo przeciw

komu; — 2) die Mauth, den

Zoll v. omin myto, co.

Verfahren sb. münd liches

schriftliches, öffentliches, po-

stpowanie ustne, pisemne

jawne, dawn. postpek.

Verfall 1) upadek, in V.

bringen, przywie, przypro

wadzi do upadku ;
— 2)

der V. eines Wechsels, u-

pyniony termin wekslu ;
—

3) bei.V. des Pfandes, pod
przepadkiem zastawu.

Verfallen 1) popa np. in

Ungnade , w nieask ;
— 2)

przepa, das Pfand ver-

fällt, zastaw przepada, ver-

fallenes Pfand, zastaw prze-

pady, das Gut verfällt an
den Fiscus , majtno prze-

pada na skarb , die Frist

ist v. termin wyszed, upy-
n, upad, v-e Frist, ter-

min uplyniony, upady, die

Geldstrafe verfällt dem Ar-

menfonde , kara pienina,
grzywny przypadaj na
fundusz ubogich ;

—
3) (o

wekslu) by patnym , der

Wechsel ist v. weksel jest

patny, czas wypaty wekslu
nadszed, v-er Wechsele we-
ksel patny.

Verfällen, Jdn in den Er-

satz der Kosten, skaza ko-

go na zwrot kosztów.

Verfallstag eines Wechsels,

dzie patnoci wekslu.

Verfallszeit bei einer Zah-
lung , termin wypaty.

Verfälscher, faszerz.

Verfälschung öffentlicher

Creditspapiere
,
podrabianie

papierów kredytowych , V.

der Getränke , -faszowanie

trunków, napojów gorcych.

Verfänglich, podchwytliwy.

Verfassen, uoy, spbrz-
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dzi, napisa.

V e r fa s s er einer Schrift, au- 1

tor pisma.

Verfassung- 1 ) napisanie V
(dziea) ;— 2) ukad, Staats-

verfassung, oh. ten wyraz,

städtische V. urzdzenie, or-l

dynacya, porzdek miejski,'

Landes- V. urzdzenie kraju.

V er fas su n g s g e s e t z ob. V
Staatsgrundgesetz.

V e r fa s s u n g s m ä s s i g, sto-

sowny do urzdzenia , do

konstytucyi, do ukadu pa-
stwa. V

wi wzgldem proby;— "2j,

uda si , sich auf einen Ort

v. uda si na miejsce,

e r f ii g u n g , rozporzdzenie,

postanowienie , Jdm etw zur

V. stellen , odda komu co

do rozporzdzenia, eine V.

treffen, rozporzdzi, posta-

nowi.
e r fii h r e n 1) (Waaren), roz-

wozi, rozprowadza (towa-

V c r f a s s ungs w i tl r i

,

ciwny (jak wyej).

Verfertigen , sporzdzi

,

zdziaa.

Verfolgen 1) Jdn , ciga
kogo-,— 2) sein Recht r. po-

szukiwa, dochodzi prawa,

den Rechtsweg v. dochodzi
drog prawa ;

— 3) przela-

dowa.
Verfolgung 1) ciganie;—

2) przeladowanie;— 3) do-

chodzenie (np. prawa);— 4)

in V. einer Untersuchung,

w dalszym cigu dochodzenia.

Verfügbar b. disponibel.

Verfügbarkeit ob. Dispo-

nibilität.

Verfügen 1) ustanowi, po-

stanowi, rozkaza, rozpo-

rzdzi , mit Einkünften v.

rozporzdza dochodami,für
den Todesfall v. rozporz-

dzi na przypadek mierci,

über ein Gesuch v. postano-

ry;— 2) eine Person unter

Zusage der Ehe v. uwie
przyrzeczeniem maestwa,
e r f ii h r u n g (zur Unzucht),

prze- uwiedzenie (do nierzdu).

Verganten, sprzeda w dro-

dze licytacyi.

Vergeben 1 ) da , nada

,

obsadzi (eine Stelle, urzd
,

miejsce, posad);— 2) od-

puci , darowa kar
;
— o)

seine Rechte v. postrada

prawo , seinem Rechte nichts

v. nie dopuszcza uszczerb-

ku swego prawa.

Vergehen, sich
, przewini,

wykroczy, sich gegen Jdn
v. uchybi komu.

Vergehen sh. wystpek.
Vergelte n (Gleiches mit

Gleichem), odpaci, odwe-

towa
,
pomci si.

Vergeltung, odpata, odwet.

Vergeltungs recht, prawo

odwetu.

Vergleich, ugoda, kompla-

nacya , transakcja.

Vergleichsausweise Roch.

wyka/ porównawczy.
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Vergleichsverfahren,
postpowanie ugodne.

Vergleichsversuch, ten-

towanie ugody, nakanianie

do ugody.

Vergreifen 1) rozchwyta,

die Waare ist vergrif-

fen, towar zosta rozsprze-

dany , rozszed si ;
— 2)

• sich an Jdm v. targn si
na kogo.

V e r g ü n s t i g u n g s t a g e, dnie

Uwzgldnienia, respektowe.

Vergüten, wynagrodzi, po-

wróci (np. szkod).

V e r h a f t , areszt , aresztowa-

nie, in V. nehmen, aresz-

towa.
Verhaften, zaaresztowa

,

przytrzyma kogo, uwizi.
V e r h a f t s b e f e h 1 , Verhafts-

brief, rozkaz przyareszto-

wania, uwizienia.

Verhalten 1) sich v. zacho-

wa si;— 2) Jdn zu etiv.

v. zniewoli, znagli, zmu-
si kogo do czego ;

— 3)

mie si , die Sachen v. sich

anders, rzeczy inaczej si
maj, inaczej stoj.

Verhalten 1) zachowanie

si;— 2) zniewolenie, zna

glenie , zmuszenie do czego

Verhältniss, stosunek.

Verhältnis smäss ig, sto-

sunkowy.

Verhandeln, rozbiera, u
kada si o co, prowadzi
interes jaki , die Sache wird
vor Gericht v-f, rzecz toczy

si przed sdem.
Verhandlung, traktowanie,

ukad, gerichtliche V. v. V.

der Nothdurften , rozprawa

sdowa , die V. icird gepflo-

gen, rozprawa si toczy, na-

rada si odbywa.

Verhängen 1) über Jdn die

Curatel , doda komu kura-

tora ;
— 2) wider Jdn eine

Strafe v. skaza kogo na
kar, wymierzy, rozcign
kan 3) eine Untersuchung

v. zaxz?Lc\zió, ledztwo.

Verhehlen, ukrywa ,
tai

,

(eine Person) ukry osob,
(eine Sache) zatai rzeczjak.

Verheimlichen ob. verheh-

len.

Verheimlichung, ukrywa-

nie , zatajenie.

Verheirathen ob. vereheli-

chen.

Verhelfen, dopomódz (komu
do czego).

Verhetzen, wani.
Verhinderung, przeszkoda.

in V. des Präsidenten, za

prezesa.

Verhör, przesuchanie , ba-

danie , inkwizycya , Jdn ins

V. nehmen
,
przesucha ko-

go , ein V. einleiten , zarz-
dzi przesuchanie.

Verhören, sucha, przesu-

cha ( oskaronego , wiad-
ków).

Verjähren, przedawni

,

przedawni si, die Klage

verjährt nach drei Jahren;,
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skarga przedawnia' si. trze

ma laty, v-ts Recht
,
prawo

przedawnione.

V e rj ä h run g, przedawnienie

Verjüngter Masstab, skal;

zmniejszona.

Verkauf, przeda, sprzeda
Verkaufen, przdc* , sprze

da, przedawac, sprzedawa
V e r k ä u f e r ', przedawca

,

sprzedaj cacy.

Verkäuflich 1) bdcy na
sprzeda ;

— 2) przedajny
,

przekupny 5— 3) pokupny.
Verkaufs auftrag ob. Trö-

delvertrag.

Verkehr 1) handel, obrót,

ruch handlowy
, czynno

midzy handlujcymi , der

V. dieser Stadt ist gross
,

av tern miecie jest wielki

ruch handlowy ; — 2) obco-

wanie, zayo, zostawanie

w stosunkach.

Verkehrsmittel, rodki ru-

chu.

Verketzern 1 ) zadawa he-

rezy , kacerstwo ; — 2) spo-

twarza kogo*

Verklagter cyw. pozwany,

lerym. oskarony, obwiniony,

obaowany.
Verklarung xc Pr. morsie, ze-

znanie pod przysig egla-
rza (w przedmiocie szkód

morskich).

V e r k ii n d e n r. verkündigen,

ob. kundmachen.

Verkürzung, pokrzy u (le-

nie
, uszczuplenie . V. über

die Hill i te, pokrzywdzenie
nad polowe.

V e r 1 a g 1 ) nakad (na dzieo)
7

im Selbst r. , im eigenen V.

wasnym nakadem;— 2) fun-

dusz rezerwowy; — 3) fun-

dusz elazny (na pewne spra-

wunki) , aus dem V- e vor-

scliiessen, udzieli r. da za-

liczk z funduszu elaznego.

Verlagsffelder, fundusz rc-

z erwowy.
V e r 1 a g s h a n d 1 u n g, ksigar-

nia nakadowa.
Verlagsrecht, prawo na-

kadu v. nakadowe (wyda-

wania dzie wasnym naka-
dem).

V e r 1 a n g e n 1 ) zadan ie\ - -

2) pragnienie czego.

V e r 1 a s s v. Verlassenschaft

ob. Nachlass.

Verlassen, opuci, porzuci.

Verl assenschaftsab-
h a n d 1 u n g ,

postpowanie

spadkowe.

Verlassenschaftsa !)

handlungsbeh ö r d

sd spadkowy, pertraktujcy

spadek.

Verlassenschaftsau s w e i s

ob. Nachlassausweis.

V e r 1 a s s e n s c h a f t scur a-

t o r , kurator spadku.

V e r 1 a s s e n s c li a f t s m a s s e

,

massa spadkowa, spucizna,

pozostao majtkowa.
Verlässlich, pewny, na

którego si spuci mona,
na którym polega mona.
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Verlauf 1) der Zeit, upyw,
opynienie czasu-,— 2) V.

einer Sache , cig sprawy.

\ e r 1 a u t b a r e n , ogasza
,

poda do wiadomoci.

Verlauten, es v-et , sycha
o tera, wie niesie, wie v-et,

jak sycha
,
jak mówi ,

es

v-et) dass.... sycha, e....

Verlegen 1) przenie (na

inne miejsce ub czas) , die

Tagfahrt v. odroczy termin,

posuchanie sdowe :
—

- 2)

nakada
, wyda swoim na-

kadem (ksik).
Verleger 1) nakadca ;— 2)

utrzymujcy skad czego.

Verleihen l) poycza (np.

pienidze na zastawy ;
— 2)

• obdarzy, einen Orden v.

obdarzy orderem , udzieli
,

nada order , ein Amt v. na-

da komu urzd, udzieli

posad , ein Grubenfeld v.

nada pole kopalniane.

Verleiher 1) darzycie!, na-

dawca;— 2) wygadzajcy
(w przeciwstawieniu do Ent-

lehner).

Verleihung, udzielenie, na-

danie.

Verleihungs Urkunde, akt

nadawczy.

Verleiten, przywie , na-

koni kogo do czego (zego).

Verleitung, przywiedzenie,

(nakonienie do czego (zego),

V. zum Missbrauche der

Amtsgewalt, uwiedzenie do

naduycia wadzy urzdowej.

Verletzen 1) uszkodzi;—
2) skaleczy (na ciele);—
3) obrazi , Jdn an der Eh-
re v. obrazi kogo na ho-

norze, naruszy czyj dobr
saw;— 4) zgwaci, na-

rus'zyc (np. granic
,
prawo,

obowizek).

Verletzung über die Hälfte

oh. Verkürzung.

Verleumden, potwarza , o-

sawia, szkalowa, czerni.

V e r 1 e um der, potwarca , o-

szczerca.

Verleumderisch, potwar-

czy.

Verlieren, straci, zgubi,

den Process v. przegra spra-

w , das Recht v. utraci

prawo.

Verlob en, zarczy z kim,

sich v. zarczy si z kim.

Verlöbniss v. Verlobung ,

zarczyny.
Verlobter, narzeczony, za-

rczony,

Verlosen 1) puci na ote-

ry, przez lotery sprzeda;
— 2) losowa.

Verlosung, losowanie.

Verlust strata , utrata , V.

leiden
,
ponie strat , V.

der Rechte, utrata praw.

Verlustig, pozbawiony cze-

go , eines Rechtes v. werden,

utraci prawo , Jdn einer

Sache für v. erklären, uzna
kogo za pozbawionego cze-

go, odsdzi kogo od cze-

go.
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Vermachen, zapisa, lego-

wa, odkaa.
Vermacht ni ss, zapis, legat.

Ve rm ä c h t n i s s g e b e r , za-

pisodawca , zapis v. legat

czynicy.

V e rm ä ch t ni s s n e h m e r , za-

pisobiorca, biorcy legat v.

zapis.

V e r m ä li 1 e n ob. verehelichen.

Verm ii h 1 u n g , zalubienie.

V e r

m

arken, oznaczy , wy-
tkn granice.

Vermeidung, unikanie, bei

V. einer Geldstrafe, pod ka-

r pienin.
V e rm i e t h e n , wynaj co

komu, wypuci, puci w
najem (mieszkanie) , sich v.

oh. verdingen.

Vermiether , wynajemca
,

puszczajcy w najem.

V e r m i e t h u n g , naj em.

Vermissen, spostrzedz brak

czego, v-ter Nutzen, zysk

ubyy, v-te Fruchtniessung,

poytek ubyy, mehrere Sa
chen werden v-t, brakuje

wielu rzeczy, v - te Mann
schaff , zagubieni onierze
(w wojnie).

Vermitteln 1) zagodzi, za

atwi (spór) ;
-- 2) by

porednikiem
,
poredniczy

(w ukadzie) . der Vergleich

wurde durch den Richter

dahin v-t, za porednictwem
sdziego standa ugoda, e

Vermittler, porednik.

Vermittl u n g . porednictwo.

wedug monoci
swego przemoenia;

Vermögen 1) mono, moc.

es steht nicht in seinem V.

to nie jest w jego mocy,

nach V. arbeiten, pracowa
wedug

2)
majtek, ein Mann von V.

czowiek majtny.

V erm ö g e n d 1 ) bdcy w
stanie, mogcy;— 2) maj-
tny, mony.

V e r m ö g e n s ab s o n d e r u n g ,

rozdzia majtkowy.
Vermögensbekenntniss

,

wyjaw m aj a tkowy.

Vermögensbeschreibung,
spis v. inwentarz majtku.

Vermögenslos , niezamo-

ny, niezasobny.

V e r m ö g e n s s t r a i" e, kara na

majtku.

V e r m ö g e n s u m s t li n d e, sto-

sunki majtkowe.

V e r m ö g e n s - Zuwachs und

Abfall, io Bach. przybytek i

ubytek majtku.
Vermutlien, domyla, do-

rozumiewa , domniemywa
si , wider V. nadspodzie-

wanie.

Ver m u tli lich, domniemany,

domylny, adv. zdaje si, e...

V e r m u t h u n g 1 ) domys, do-

mniemanie, nach seiner V.

wedlug jego domysu, jak

mu sie zdaje-,— 2) spodzie-

wanie , oczekiwanie, icider

alle V. nad wszelkie ocze-

kiwanie.

V e r ni u t h u n eswe i s e, na
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domys.
Vernehmen 1) sysze, u-

sysze, dowiedzie si, sich

v. lassen, da si sysze,
man hat davon nichts ver-

nommen, nic o tem nie sy-
szano, man hat vernommen,

dowiedziano si
,

poAvzieto

wiadomo ;— 2) sucha,
przesucha (obwinionego

,

wiadka , stron) , • clariiber

wurde die Partei nicht ver-

nommen , o to strona pyta-

n nie bya.
Vernehmen §b- 1) pogoska,

wie , dem V. nach
,
jak

sycha;— 2) porozumienie,

mit Jdm im guten V. ste-

hen , by z kim w zgodzie,

w dobrem porozumieniu.

Vernehmung, przesuchanie

(np. wiadka).

Verneinen, przeczy, im v

den Falle, w przeciwnym
razie; v-de Bedingung , wa
runek przeczcy; v-de Ant-

wort , odpowie.d odmowna.
Vernunft, rozum.

Vernunftrecht, filozofia

prawa.

i7 ernunftsschluss , wyro-

zumowanie.

Verödeter Grund, pustka,

pustkowie.

Veröffentlichen, ogosi
publicznie.

Verordnen 1) zaleci, pole-

ci , nakaza , rozporzdzi,

es wird v-t, poleca si, na-

kazuje si;— 2) ustanowi,

das Gesetz v-t, ustawa sta-

nowi...

V e r o r d n e t e r oh. Abgeordne-

ter.

Verordnung, nakaz
,
pole-

cenie, postanowienie, rozpo-

rzdzenie, laut V. wedug
postanowienia , rozporzdze-

nia; im V-swege, w drodze

rozporzdzenia.

Verpachten
,
wydzierawi

co komu.

Verpächter, wydzierawia-

jcy (komu co), puszczaj-

cy w dzieraw.
Verpachtung , wydziera-

wienie
,
puszczenie w dzier-

aw.
Verpfänden, zastawi, w za-

staw da.
Verp fänder, zastawca.

V e r p f1 e g e n 1 )
pielgnowa;

— 2) dawa komu utrzy-

manie , wyywienie , zaopa-

trywa (wojsko).

Verpfleg samt, urzd zao-

patrzenia.

Verpflegsdepartement,
wydzia prowiantowy v. za-

opatrzenia potrzeb.

V e r p f 1 e g sm a g a z i n, maga-
zyn wojskowy.

Verpflegung, opatrywanie

potrzeb.

Verpflegung der Armen,
zaopatrzenie ubogich.

Verpflegungsanstalt, za-

kad prowiantowy v. zao-

patrywania potrzeb.

Verpflichten, obowiza,
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zobowiza, .woy ha kogo
obowizek, der Zufall v-t

nicht zum, Ersätze, przypa-

dek nie obowizuje do wy-
nagrodzenia.

V o r p ö ii e n, pod kar zakaza.

V e r p r o v i a n t i r e n , zaopa-

trzy, zaprówiantowa , do-

starczy ywnoci.
Verrainen, okolic miedz.
V c rr a t li , zdrada, 1

". stiften,

knowa zdrad.

V e r r a t li e n 1) zdradza ;
—

2) wyda (spólnika zbrodni,

tajemnic);— 3) da pozna,
okazywa, das verrath eine

l/óse Absicht, z tego okazuje

si zly zamiar.
%

V e r r e c li n c n 1 ) zoy licz-

b, rachunek

.

tiowad

komu co;— 2) sich v. za-

rachowa, przerachowa si,

pomyli si w rachunku,

ob. . Rechnung.

Verrechnung ob. Rechnung.

V e r

r

eclinungsart, sposób

r. forma, obliczania.

Verrechnungskunde , ra-

chunkowo, t

Verrichten, peni (obo-

wizek), odbywa (zatrudnie-

nie), sprawowa, zaatwia
(interesa).

Verrichtung 1) odbywanie

czego , sprawowanie , zaa-

twianie ;— 2) zatrudnienie,

robota.

V er r ii c k e n
,
przesun, usu-

a, die Markungen r. po-

sun znaki graniczne.

V e r r ii c k t , obkany, pomi-
, szany.

Versagen 1) obieca, zamó-

wi? die Waare ist versagt,

towar jest zamówiony,— 2)

odmówi czego, zawie, za-

wodzi (o broni).

Versammeln , zgromadzi,

ich v. zebra si, zgroma-

dzi si.

Versammlun g , zgromadze-

nie.

Versatz, zastawianie czego.

Versatzam t, bank zastawo-

wy.

Versäumen 1) omieszka,

opóni si, uchybi, die

Tagsatzung v. uchybi ter-

minu, nie stawi si na ter-

minie-,— 2) zaniedbywa np.

interesa.

Vers äu inni ss , opónienie,

zaniedbanie.

V e r s c h a ffe n , dostarczy,

wystara si o co, Geld v.

wystara si. o pienidze

,

ein Mittel v. poda rodek,

sich die Genugtliuung selbst

r. samemu sobie wymierzy
. sprawiedliwo, zrobi za-

dosyuczynienie. #

Verschärfen, obostrzy, die

Strafe wird mit Fasten v-t,

kara obostrz si postem.

Verscheiden, zej ze wia-
ta, rozsta si z tym wia-
tem, skona.

Verschenken ob. schenken.

V e r s c li i e b e n ob. aufschie-

ben.
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Verschieden 1) róny, od-

mienny, die Gerichte sind

zwei v-er Meinungen, s dwa
róne zdania sdów ;

— 2)

rozmaity , v - e Milnzgaitun-

gen , rozmaite gatunki mo-
net.

Verschiedenartig, róno-
rodny.

Verschiedenheit 1) roz-

maito;— 2) róno (np.

zda).
Verschleiss, sprzeda, po-

zbywanie czego. V-tarif,

taryfa .sprzeday. Tabakv.

sprzeda tytuniu i tabaki.

Verschluss, zamknicie,

amtlicher V. urzdowe zam-

knicie, opiecztowanie, ehe.

im V-e haben, mie co pod

kluczem.

Versclimälerung, uszczu-

plenie, der Fechte, zmniej-

szenie, uszczuplenie praw,

uszczerbek w prawach.

Verschollen 1) zniky (nie-

wiadomy z miejsca pobytu),

v. sein, znikn , zapodzie

si;— 2) osawiony, po

wszechnie znany (zwykle

z zych czynów).

yerschreiben, zapisa (ko

mu co), ein Gut Jdm v. za

pisa komu wie, sich ein

Buchv. zapisa sobieksik
Ver Schreibung 1) zapis

(komu uczyniony);— 2) o

blig (na jak. sum) , karta

rczna, rewers;— 3) zamó-

wienie , zapisanie (towaru).

Verschulde n, zawini, prze-

wini, sich an Jdm v. winy
si wzgldem kogo dopuci,
an Jdm etiu. v. zawini ko-

mu co ;
— 2) obduy, du-

gami obciy , v - et sein,

mie dugi, by zaduonym,
v-tes Gut, majtno zadu-
ona.

Verschwägern, sich , spo-

winowaci si z kim.

Verschweigen, zamilcze,

Jdm etw. v. zatai co przed

kim.

Verschwenden, marnowa,
marnotrawi , trwoni (np.

majtek, czas, siy).

Verschwender, marnotraw-

ca, rozrzutnik, V-in, mar-

notrawnica, rozrzutnica, ein

gerichtlich erklärter V. u-

znany sdownie za marno-

trawc.
Verschwiegen, umiejcy

milcze, dochowujcy taje-

mnicy.

Verschwiegenheit, mil-

czenie (jako przymiot), V-s-

Eid, przysiga na zachowa-

nie tajemnicy, przysiga mil-

czenia.

Verschwören 1) wyprzy-
sidz si, zrzeka si czego

(np. pijastwa);— 2) sichv.

spisek knowa, sprzysiga
si, sich wider Jdn v. sprzy-

sidz si przeciw komu.
Verschworner, spiskowy,

sprzysigy.

Verschwörung, spisek,

34
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sprzysien ie, eine V. an-

stiften, uknowa spisek.

V ersehe n 1 ) opatrzy w co

(np. w pienidze);— 2)etw.

r. uchybi co , zbdzi w
czem , niedopilnowa czego,

zapomnie si w czem , im
Amte etw. v. uchybi w u-

rzdowaniu, przeoczy, nie-

uwaa czego;— 3) zawia-

dywa czem, sprawowa, pe-
ni co np. urzd, jakie o-

bowizki.

Versehen, sich 1) omyli
si, przeoczy \) ocze-'

kiwa
7
spodziewa si, o-:

hiecywa sobie , man ver-\

sieht sich viel von seinem]

Eifer, wiele sobie obiecuj'

po jego gorliwoci.

Versehen sl>. 1) przeocze-i

nie, omyka, nieuwaga, aus V
V. ehe. thun, przez omyk,
nieuwag co zrobi ;— 2)

bd , uchybienie
,
jedes V.

im Amte wird geahndet
,

kade uchybienie w urzdzie

karci si.

Verseilung, sprawowanie (u-

rzdu).

Versendung, przesyka (to-

.

warów).

V e r s e n d u n g s a n s t al t, za-

kad spedycyjny.

Versendungskosten, ko-

szta przesyki.

Versetzen 1) przesadzi,

przenie (na inne miejsce),

in ein anderes Amt v. prze-

nie na inny urzd, in Ru

hesand v. przenie kogo

na stan spoczynku;— 2)

postawi, sich in Jmds La-
ge v. wej w czyje poo-'
nie, in Freiheit v. uwolni
kogo, auf freien Fuss v.

wypuci na wolno , in

Angst v. nabawi strachu,

zastraszy kogo, in Ankla-

gestand v. podda oskare-
niu, in die Notwendigkeit
v. znagli kogo, przymusi,
zniewoli, sich in die Lage
versetzt sehen, znale si
w pooeniu;— 3) zastawi
co, da w zastaw;— 4) Jdm
etw. v. np. einen Schlag, ei-

nen Hieb, einen Stoss , ude-

rzy kogo , ci kogo , za-

da komu raz , einen Stich

v. pchn kogo.

ersetz u ng (o osobie) prze-

niesienie
,

(o rzeczy) prze-

stawienie, (o rolinie) prze-

sadzenie.

e r s i c h e r n 1) zapewni ko-

go o czem , sich einer Sa-

che v. upewni sie o czem,

sich einer Person v. zape-

wni si o kim ;— 2) za-

bezpieczy, eine Summe auf
dem Guter v. zabezpieczy
sum na dobrach, seinHaus
in der Brandkasse v. za-

bezpieczy dom w kasie o-

gniowej, sich einer Sache v.

zabezpieczy si wzgldem
czego, sich eines Schuldners

v. zabezpieczy si wzgl-
dem osoby dunika t. j.
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osadzi go w areszcie za

dugi.

Versicherung 1) zapew-
nienie, zarczenie, auf Jds
V. etw. geben , da co na
czyje zarczenie ; — 2) u-

bezpieczenie, zabezpieczenie,

asekuracja.

V er siehe rungs - Polizze^

karta zabezpieczenia , u-

bezpieczenia , asekuracyjna.

Versiegeln
, zapiecztowa

(list), opiecztowa (papiery,

akta)
,
piecz przyoy

,

die Zugänge amtlich v. u-

rzdownie opiecztowa.
Versorgen , zaopatrywa,

j

da utrzymanie
, zapewni i

los, v-te Kinder, dzieci po-j

stanowione.

Versorgung ob. Unterhalte

Verpflegung.

Versorgungsanst.alt , za-

kad zaopatrzenia (np. all-

gemeine V.) , zakad dobro-

czynny, dom schronienia u-

bogich.

Versperren, zamkn
(drzwi, drog).

Verspotten, wyszydza.
Verspottung ob. Spott.

Versprechen 1 )
przyrze-

ka, obieca, etw. zu leisten

v. przyrzec co komu zrobi-,

— 2) zarczy, versprochen

sein, by zarczonym.
Verstand 1) rozsdek;-

2) znaczenie , im engeren

V- e, w cilejszem znacz
niu.

Verständigen, uwiadomi,
sich v. porozumie si.

Verständniss 1) zrozumie-

nie, zum besseren V. dla

lepszego zrozumienia ;— 2)

porozumienie ob, t. Einver-

ständniss.

Verstecken, skry , ukry,
schowa.

Verstehen 1) rozumie,
zrozumie, mniema, es ver-

steht sich von selbst, rozu-

mie si samo przez si;

—

2) sich v. zrozumie si;

—

3) sich auf etw. v. zna si,

rozumie si na czem;— 4)

sich zu etiv. v. przysta
na £0.

Versteigern
,

przedawa
przez licytacy, licytowa.

Versteigerung, licytacy,

przetarg.

Versteigerungsedikt, ob-

wieszczenie licytacyjne, li-

cytacyi.

V e r s t e i g e r u n g s o r d n u n g,

porzdek licytacyjny, urz-
dzenie licytacyi.

Versteigerungsprotokoll,
protokó licytacyjny , licy-

tacyi.

Verstellen 1) zastawi co

czem;— 2) odmieni (co do

ksztatu)
, das Gesicht v.

zmieni twarz;— 3) sich v. u-

dawa, tai si, verstellt, u-

dany, zmylony (np. gos).

Versteuern, opaci (np.

towar na granicy), uici o-

pat.
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Verstohlener wei »o , u-

kradkiem, pokryjomu.

Verstreichen , upyn (o

czasie) , nach fruchtlos ver-

strichenen 3 Tagen, pobez-

skutecznem upywie trzech

dni.

V e r s t üm mein, pokaleczy,

zrobi kogo kalek , obci
komu co, sich selbst v. ska-

leczy sie dobrowolnie, die

Sprache v. kaleczy jzyk.
Versuch 1) usiowanie (np.

zbrodni);— 2) próba, do-

wiadczenie.

Versuchen 1) usiowa, v-tes

Verbrechen, zbrodnia usio-

wana;— 2) próbowa, do-

wiadcza, nichts unversucht

lassen, niczego niezaniedba;
— 3) kusi (kogo).

Vertagen, odroczy (np. po-

siedzenie, sejm).

Vertagung, odroczenie, od-

oenie do czasu.

V e r t h e i d i g e r, obroca
(przed sdem).

V e r th e i d i g u n g , obrona.

V e r t h e i d i g u n g s g r u n d
,

zasada obrony.

Verteidigungsschrift
,

pismo obrocze.

V er theidigungs weise, od-

pornie.

Ver th eil en, rozdzieli, das

Militär in die Durfer v.

rozoy wojsko po wsiach.

Vertheilung, rozdzielenie,

rozoenie.

V e r tli eil ungs au s w e i a ,

wykaz rozdziaowy, rozka-

dowy, repartycyjny.

Vertilgen , zniszczy (np.

lady zbrodni).

Vertrag 1) urnowa, ukad;
— 2) kontrakt, einen V.

schliessen, zawrze kontrakt;

— 3) konweneya.

V e r t r a g s c h 1 i e s s e n d e

Theile , strony umow za-

wierajce , umawiajce si,

kontraktujce.

V e r t r ag s e r b e, dziedzic kon-

traktem postanowiony, dzie-

dzic umowny.
V e r t r a g s m ä s s i g, stosowny

do umowy, wedug umowy,
umowny.

V ertragswidrig, przeciw

kontraktowi, wbrew umowie.

Vertrauensmann, m za-

ufania.

Vertrauensvotum, wotum
zaufania.

Vertraulich , w zaufaniu,

v-e Sitzung, posiedzenie po-

ufne.

Vertreiben 1) wygna;—
2) eine Waare v. pozbywa
towar.

Vertreten 1) zastpowa, sei-

nen Gewährsmann angehen,

damit er ihn vertrete, da
od ewiktora zastpstwa w
procesie;— 2) seine Meinung
v. broni swego zdania, der

Kläger ist berechtigt sich

selbst zu v. powód jest mo-

cen sam si. bronie.

Vertreter, zastpca.
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V e i' t r e t u n g , zastpstwo.

Vertretungsleister ob. Ge-

währsmann.
Vertretungsleistu-ng ob.

Gewährleistung.

V e r t r e t u n g s w e r b e r
, -

dajcy ewikcyi.

V e r t r i e b , rozsprzeda
, o d-

byt.

Vertuschen, zatai, ukry co.

Verüben, dopuci si cze-

go, popeni co, nach v-ter

That , po dopenionym czy-

nie.

Verunehrung, zhabienie,

zesromocenie, zbezczeszcze-

nie, splamienie (dobrego i-

mienia), zniewaenie.

Verunglimpfen, uwacza
komu, osawia kogo.

Verunstalten , oszpeci
,

zeszpeci (w skutek skale-

czenia).

Veruntreuen , przeniewie-

rzy si (komu w czem),

Geld v.. przeniewierzy si
komu w pienidzach

,
przy-

waszczy sobie pienidze

powierzone. ,

Veruntreuung, przeniewie-

rzenie si.

V e r u r.t h e i 1 e n , osdzi, ska-

za, der Sachfällige wird

zum Ersätze der Gerichts-

kosten v-t, strona w sprawie

upadajca skazuje si na

koszta sdowe.
Verurtheilter , osdzony,

skazany.

Verwahren 1) schowa co,

die anvertrauten Effekten v.

strzedz rzeczy powierzonych;

— 2) Jdn v. osadzi kogo

w -areszcie, odda kogo pod
stra 5

— 3) zabezpieczy,

sich gegen Jdn v. obwarowa
si, opisa si, zabezpieczy
si przeciw komu, seine Rech-

te v. zabezpieczy swe pra-

wa ;
— 4) opatrzy (np. dom

na zim).

Verwahrer , zachowawca,
skad przyjmujcy, depozy-

taryusz
,
(dawn.) pokadnik.

Verwahrung 1) schowanie,

zachowanie, skad, depozyt,

etwas in seiner V. haben,

mie co w swojem zachowa-

niu , schowaniu , depozycie

,

V. der Kassagelder , zacho-

wanie pienidzy kasowych;
— 2) areszt, Jdn in V.

bringen , odda kogo pod
stra , wsadzi do aresztu.

Verwahrun gsver trag,
kontrakt skadu.

Verwalten, 1 ) zarzdza;—
2) Geschäfte v. sprawowa in-

teresa, zawiadowa interesa-

mi, ein Amt v. piastowa,
sprawowa urzd.

Verwalter, rzdca, zarzdca.

Verwaltung, zarzdzanie,

rzdzenie
, zarzd (dóbr)

,

sprawowanie (interesów), za-

wiadywanie (interesami).

Verwaltungs wesen, za-

rzd , administracya.

Verwandt, spokrewniony

,

in männlicher, in weiblicher
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Linie, krewny po ojcu, po

matce
,
po mieczu

,
po k-

dzieli.

V e rw a n d t s c li a f t
,

pokre-

wiestwo, in V. treten, spo-

krewni si, in V. stehen,

by spokrewnionym.

Verwarnu n s , ostrzeenie.

8) Jdn des Landes v. wyda-
li kogo z kraju, wydali
z miasta

,
(dawn.) wywieci

kogo.

V e r w eisungse r k e n n t n i s

s

ob. Anldagebeschluss.

V e r w e n d b a r , sposobny, da-

jcy sie uy, do uycia.

Verw e c li s e 1 n 1) wymienia!V e r w e n d b a r k e i t , uzdol-

(np. pienidze) ; — 2) mi-j

sza
,
pomiesza, wzi. je-

dne osob lub rzecz za dru-

g, omyli si w osobie lub

rzeczy.

nienie i uycie, über die

V. eines Beamten berichten,

zda spraw pod wzgldem
uzdolnienia i \uycia urzd-
nika.

V erweclislungskasse, ka-iVer w enden 1) oy, obra-

sa wymiany.
Verwegenheit , zuchwal-

1

stwo, zuchwaa miao.
Verweigern, odmawia (cze-

'go), die Unterschrift v. nie-|

chcie podpisa, odmówi
podpisu, die Abgaben v. nie-

ebeie paci podatków
,

wzbrania si paci podatki.

Verweis, nagana, einen stren-

gen V. ertheilen, surowo na-

ganie, da surow nagan,
ol>. t. Rüge.

Verweisen 1 ) odesa kogo,

der Bittsteller wird auf den

Rechtsweg verwiesen, prosz-
cego odsya si na drog,

prawa, der Kläger wird an
den zuständigen Richter ver-

wiesen , odsya si powoda
przed waciwego sdziego

;— 2) naganie (komu co)

,

die anzügliche Schreibart

wird verwiesen , nagania si
ubliajcy sposób pisania ;

—

cac na co , viel Mühe auf
etw. v. wiele pracy na co

oy, powica, dokada;
— 2) sich für Jdn

, für
etw. v. wstawi si.

,
prze-

mawia za kim , za czem.

Verwendung, uycie , V.

(eines Bewerbers), penienie

obowizków (przez ubiega-

jcego si. o posadj, in V.

stehen, peni obowizki.

V e r w e r f 1 i c h , odrzutny, nie-

przyjniowalny (np. wiadek),

v-e Meinung, zdanie nieza-

sugujce na przyjcie, zda-

nie do odrzucenia.

V e r w e r t h e n
, spieniy.

V e r w e s e r ob. 1
rerwalter.

Verwickeln, zawika, ein

v-ter Process, proces zawiy,

zawikany, Jdn in etw. v.

uwika, wplta kogo w co.

Verwilligen ob. bewilligen.

Verwirken 1 )
przewini

,

zawini, eine Strafe v. za-
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suy na kar, sein Leben

v. zasuy na mier-, —
2) utraci, das Recht v. u-

traci prawo.

Verworren, zabaamuony,
pomieszany , v-e Begrifft

pojcia pomieszane v - er

Kopf, wartogów.
Verwunden, rani , zrani

,

tödtlich v. zrani miertelnie

Verzehren 1) zuy, spo

trzebowa, przeje, einen

bestimmten Betrag zu v. ha
ben, mie pewn, kwot na
utrzymanie , was auf der

Hin- und Rückreise v-i wird,

co si wyda na ycie w dro-

dze tam i napowrót;— 2)

zniszczy
;
pochon, durch

Feuer v-t, ogniem zniszczony.

V e r z e h r u n g s s t e u e r
,
poda-

tek konsumcyjny.

Verzeichnen
7

spisa (np.

akta).

V e r z e i c h n i s s , spis , kon-

sygnacya. Aktenv. spis ak-

tów, sumaryusz dokumentów.

Verzichten v. verzichtle i-

sten auf etw. zrzec si cze-

go , auf ein Amt v. zoy
urzd.

Verzichtleistung , zrze-

czenie si.

Verzinsen, opaca odsetki,

czynsz, sich v: przynosi

dochód.

Verzinslich, przynoszcy
odsetki, prowizy, procent.

Verzinsung, oprocentowanie.

Verzögern, zwóczy, od-

wóczy , die Zahlung v.

zwóczy wypat , opónia
si. w wypacie.

Verzögerung, zwoka , od-

woka.
Verzollen, ocli.

Verzug, zwoka, ohne allen

V. bez najmniejszej zwoki.

Verzugszinsen, procenta,

odsetki za zwok.
Veteran, onierz wysuo-

ny, weteran.

Vetter w ogóln. kuzyn , kre-

wny, w szczeg. stryj lub wuj,

brat stryjeczny lub wujeczny

.

Vexatorisch, dokuczliwy,

przykry.

V i c a r , wikaryusz , wikary
,

zastpca.

Vice to zoz. wice, pod-, Vice-

könig , wicekról, Vicekanz-

ler, podkanclerzy.

Vicepräsident , zastpca
prezesa.

Victualien, ywno, arty-

kuy ywnoci.
Vidimiren, powiadczy za

zgodno.
Vidimirte Abschrift, odpis

za zgodno powiadczony.

Vieh, bydl , bydo.
Viehhandel, handel bydem

.

Viehpacht, pacht.

Viehpächter, pachciarz.

Viehpest v. Viehseuche, po-

mór, zaraza na bydo.
Viehtrift (Viehtrieb, Vieh-

iveg) 1) droga do pdzenia
byda na pasz, przegon;—
2) pastwisko, wygon; — 3)
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wygonu.

Viehzucht, chów byda.
Vielmännerei, wielomz-

two.

Vielweiberei, wieloestwo.
V i e r t e 1 j a h r, kwarta, wier -

roczo.

Vierteljährig, wierrocz-

nie, kwartalnie, co kwarta
V i n c u 1 i r e n

,
pooy ostrze-

enie np. na obligacyi czyi

zapisie dugu.
Vinculirung, pooenie o

strzeenia (na obligacyi).

V i 'n cu 1 um, ostrzeenie.

V i n d i c a t i o n , odzyskiwanie,

odzyskanie , windykacya.

V in di c a t i o n s k 1 a g e
,

po-

zew odzyskawczy, windy -

_
kacyjny.

V i n d i c i r e n ,
odzyskiwa

,

stara si. odzyska, docho-

dzi wasnoci, windykowa.
V i sit a t i on, zwiedzenie, prze-

gld.

Vi s i tir rond e, ront.

Vis ta ob. Sicht.

Visum et repertum ob. Befund.

VI i e s s
,
goldenes , zote runo.

Vogt 1) wójt;-— 2) dozorca

wizie; — 3) syndyk, o-

broca (kocioa).

Vogtei, wójtostwo.

Volk, lud, gemeines V. po-

spólstwo.

Völkerrecht, praw o naro-

dów, prawo midzynarodowe.
Volksfest, uroczysto na-

rodowa, ludowa.

Volksherrschaft, gmino-

wadztwo, rzd gminowladny.

Volksschule, szkoa wiej-

ska, parafialna.

V o lk s t h ii m 1 i eh , narodowy.

Volksversammlung, zgro-

madzenie narodowe.

Volksvertretung , repre-

zentacya narodowa.

Vollbringen, uskuteczni

(interes), wypeni (zlecenie),

dokona (dziea, zbrodni).

Vollbürtig, rodzony (t. j.

jednego ojca i matki, ger-

manus).

Vollgenuss, zupene u}*-

wanie.

Vo 1 1 j äh r i g ,
penoletni.

V o 1 1 j ä h r i gk e i t
,

penolet-

no.
V o 1 1 k o m m en 1 ) zupeny

,

v - en GTauben verdienende

Urkunde , dokument na zu-

pen wiar zasugujcy;—
2) doskonay.

Vollmacht, penomocnictwo,

plenipotencya.

Vollmachtgeber, peno-

moedawca.
Vollmacht nehm er, peno-

mocnik, plenipotent.

Vollm ach tver trag, kon-

trakt penomocnictwa.

Vollstrecker ob. Vollzieher.

Vollzählig, zupeny, v. ma-

chen, uzupeni.
Vollziehen, wykona, wy-

konywa, egzekwowa, ein

Urtheil v. wykona wyrok,

v-de Gewalt, wadza wy-

konawcza.
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Vollzieher , wykonawca ,1

egzekutor (np. testamentu).

Vollzugs wykonanie.

Volontair, ochotnik.

Vor akt en, akta poprzednie,

priora.

Voranschlag der Einnah-

men und Ausgaben, preli-

minarz, etat dochodów i wy-
datków.

Vorarbeit, praca , robota

przygotowawcza , wstpna.
Vorausgeben, da naprzód,

zaliczy.

Vorausgefasste v. vorbe-

dachte Absicht, zamiar roz-

mylny, z namysem po-

wzity.

V o r a u s s c h i c k e n , naprzód

wyprawi, powyej wzmian-

k uczyni, nadmieni, aus

dem Vorausgeschickten ist zu

entnehmen, z tego co wyej
powiedziano , nadmieniono

,

wynika, der Beeidigung eine

Mahnung v. upomnie przed

wykonaniem przysigi.

Voraussetzen 1) przypu-

szcza , vorausgesetzt dass
,

przypuciwszy, e ;— 2) wy-

maga (za konieczny waru-

nek) , die Giltigkeit eines

Vertrages setzt die Fähig-

keit der Personen voraus
,

wano kontraktu wymaga
zdolnoci osób.

Voraussetzung, przypusz-

czenie.

Vorausvermächtniss, za-

pis, legat przez wzgld szcze-

gólny (prelegat).

Vorauszahlen, przedpacie,

z góry zapaci, zapaci
naprzód.

Vorauszahlung, przedpa-

ta , zapata z góry.

Vorbedacht, rozmys, mit

V. rozmylnie.

Vorbedächtig, rozmylnie.

Vorbeding, zastrzeenie.

Vorbeding en sich etw. za-

strzedz sobie co.

Vorbedingung, warunek
wstpny.

Vorbehalt, zastrzeenie, mit

V. der höheren Berufung
,

z zastrzeeniem wyszego od-

woania si.

Vorbehalten, zastrzedz so-

bie, wymówi sobie.

Vorbehaltlich, z zastrze-

eniem, warujc.

Vor benannt, wyej rzeczo-

ny, nadmieniony.

Vorbereitungsmittel, ro-

dek przygotowawczy.

Vorbereitungsstudium,
nauki przygotowawcze.

Vorbericht, sprawozdanie

wstpne, wstp.
Vorbescheiden 1) ob. ver-

bescheiden ;
— 2) zawezwa,

er wurde vor Gericht be-

schieden, zawezwano go do

sdu.
Vorbescheid, rozolucya

przedstanowcza.

Vorbeugen, zapobiedz cze-

mu.

Vorbeugungsmassregel,
35
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rodek zapobiegawczy.

Vor b r i n g e n , eine Bitte , u-

prasza, der Kläger bringt

vor, powód przywodzi, przy-

tacza.

Vor en tli al ten , Jdm etw.

zatrzymywa komu co.

V o r e rhe b ung, ledztwo, do-

chodzenie przygotowawcze.

Vorerinnerun g, poprzednie

napomnienie.

Vorerwähnt, przerzeczony,

nadmieniony, wywzmianko-
wany, wywspomniony, po-

wyej przywiedziony, przy-

toczony.

Vor fall , wydarzenie, zda-

rzenie, wypadek.

Vorfallen, zdarzy si , bet

v-der Gelegenheit
,
przy zda-

rzonej sposobnoci.

V o r f o r d e r u n g , wezwanie
,

zapozwanie , zapozew.

Vorfrage, pytanie wstpne,
die Verhandlung hängt von

der Beantwortung der V. ab,

rozprawa zawisa od odpo-

wiedzi na pytanie wstpne,
über eine V. abstimmen, go-
sowa nad pytaniem wstp
nem.

Vorführungsbefehl, roz-

kaz dostawienia, doprowa-

dzenia.

Vorgang 1) przodkowanie,

przykad , nach dem V- e

thun, zrobi za przykadem;
— 2) odbywanie si, dzia-

nie, postpowanie, den V.

ansehen, przypatrywa si.

jak rzecz pójdzie, vertrags-

widriger V. 'postpienie

wbrew umowie.

Vorgänger, poprzednik.

V o r g ä n g e r i n
,
poprzednicz-

ka.

Vorgeben, udawa, zmyla,
der Beschuldigte gibt vor

,

obwiniony udaje.

Vorgeben, das , udawanie

,

zmylanie.

Vorgeblich, mniema

y

;
u-

dany, v-er Grund, mniema-

ny powód.

V o r g e d a c h t ob. vorerwähnt.

Vorgefasste Meinung, u-

przedzenie, przesd, przy-

widzenie , zdanie na uprze-

dzeniu oparte.

Vorgehen 1) dzia si, zaj,
wydarzy si, sta si, etw.

ist vorgegangen , co zaszo,

stao si, wydarzyo si;—
2) postpowa," nach der

Vorschrift v. postpowa we-

dug przepisu; —; 3) i
przodkiem , zajmowa pierw-

sze miejsce
,
przewodniczy,

Jdm mit gutem Beispiele v.

da komu dobry przykad,

die Pflicht geht Allem vor
,

pierwsza nad wszystko po-

winno, obowizek przede-

wszystkiem.

Vorgesetzter, przeoony.
Vo rgr eif en, wprzód wzi,

przen. uprzedzi, Jds Ansicht

v. uprzedza kogo w zdaniu,

ohne der Meinung der com-

petenten Behörde vorzugrei-
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fen ,
nieuprzedzajc zdania

waciwej wadzy.
Vorhaben, das , zamiar, za-

mys
,
przedsiwzicie.

Vorhanden, by, znajdo-

wa si, die v-en Beweis-

mittel, dowody jakie s
;

znajdujce si, die Erben
sind nicht v. nie ma dzie-

dziców.

V o r k a u f
,
pierwokupno.

Vorkaufen, naprzód zakupi.

Vorkäufer, pierwokupie.

Vorkaufsrecht, prawo pier-

wokiipna.

Vorkehren, uy czego (dla

zapobieenia czemu).

Vorkehrungen, zu etw.

przygotowania do czego

,

gegen etw. rodki przeciw

czemu, V. treffen, uy
rodków, czyni kroki, V.

gegen etw. treffen, uy rod-

ków zapobiegajcych, zapo-

biega, przeszkadza czemu.

Vorkommniss, zdarzenie,

przygoda.

Vorladen, zapozwa, we-

zwa do stawienia si.

Vorladung, pozew, wezwa-
nie (do stawienia si).

Vorladungsedikt, zapo-

zew, wezwanie do stawienia

si§.

Vorlage, to co jest przedo-

one, akta przedoone.
Vorläufig 1) przedwstpny,

v-er Bericht, przedwstpne
zdanie sprawy-,— 2) poprze-

dni
,

poprzednio , v, mttss

erkannt -werden, poprzednio

v. pierwej v. naprzód trze-

ba orzec;— 3) tymczasowy,

v-es> Erkenntniss, orzeczenie

tymczasowe , v. toird ver-

ordnet , tymczasowo posta-

nawia si, v-e Verwahrung,

areszt tymczasowy.

V o r 1 e g e n
,

przedkada,
przedoy (akta), przen. Jdm
eine Frage v. zada komu
pytanie.

Vorliegend, lecy przed

oczyma , v-e Beioeismittel, .

dowody przywiedzione, przy-

toczone, przedoone, in v-

em Falle, w obecnym przy-

padku, das V-e, to o czerni

jest mowa.
V o r m a n n

,
poprzednik.

Vormerkbuch 1) ksiga o-

strzee ;— 2) zapiski, ein

V. über den Giftverkauf

führen, utrzymywa ksig
przeday trucizny , V. über

die gegen Verrechnung er-

folgten Vorschüsse-, zapiski

udzielonych zaliczek (awan-

sów), ksiga zaliczek' (z za-

strzeeniem zoenia rachun-

ku).

V o r m e r k e n 1) zanotowa;
— 2) ostrzedz, zrobi o-

strzeenie.

Vormerkung 1 ) zanotowa-

nie;— 2) ostrzeenie, land-

tafliche V. ostrzeenie hi-

poteczne ob. t. Pränotation.

V. über die Anmeldungen,
• zanotowanie zgosze.
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V o r m e r k u n g s b e s c h e i d
,

rezolucya wzgedem ostrze-

enia.

Vormcrkungsbewilli-
gung, zezwolenie ostrzee-

nia.

Vormerkungsg'esuch, pro-

ba o ostrzeenie.

Vorm u n d , opiekun.

Vormundschaft, opieka.

V o rm u n d s eh a ft s b e h ör d e,

sd opiekuczy.

V o r m u n d s c h a ft s b u c h
,

ksiga opieki.

Vormunds cli aftsgelüb de
ob. Gelöbniss.

Vormundschaftssache
,

sprawa opiekucza.

Vormund s eh aft swe s en
,

rzecz dotyczca si opiek.

Vorname, imi. Vor- und
Zuname, imi i nazwisko.

Vornehmen, przedsiwzi,
eine Untersuchung v. przed-

sibra ledztwo, zaj si.

ledztwem.
Vornehmen, zamys, przed-

siwzicie.

Vorposten, stra przednia,

placówka.

V o r r a n ,_

(przed kim).

Vorrecht, pierwszestwo,

prawo pierwszestwa, przy-

wilej.

Vorrechts klage, skarga o

pierwszestwo, o prawo pier-

wszestwa.
Vorrücken, posun si na-

przód, Jdn v. posun kogo

naprzód (w subie) , awan-

sowa.
V o r r ii c k u n g s r ech t ,

pra-

wo posuwania si, postpie-

nia, posunicia si w urz-
dzie.

Vorsatz, zamys, zamiar.

Vorsätzlich, urnylny,v na-

umylnie, z zamiarem.

Vorschein, widok, jaw, zum
V. kommen, wyj na jaw

(jak tajemnica) , ukaza si
(jak co ukrytego), zum V.

bringen, objawi co, na jaw
wyprowadzi.

V o r s c h i e s s e n, zaliczy, na-

przód da, awansowa pe-

wn sum.
Vor schla propozycya,

wniosek, projekt, zalecenie,

Jdm einen V. machen, pro-

pozycya komu zrobi
,

po-

da projekt, auf den V. des

Gerichtes , na przedstawie-

nie sdu. Besetzungsv. przed-

stawienie na posad.
Vorschlagen 1) przedsta-

wia, wnosi, proponowa,
das Gericht hat für den Ad-
vokatenposten den N. vor-

geschlagen , sd przedstawi

N. na posad adwokata, ein

Mittel v. doradzi jaki ro-

dek, Jdn etw. v. propono-

wa komu co ;
— 2) ceni

(podawa cen) , man hat

nicht viel vorgeschlagen, nie

wiele zaceniono.

Vorschreiben 1) napisa

co na wzór,— 2) przepisa
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komu co, nakazywa, rozka-

zywa, das Gesetz schreibt

vor, ustawa przepisuje, na
kazuje;— 3) w Bach. wzi
na przepis, zacign do o-

paty, die Gebühr v. wzi
naleyto na przepis , Jdn
zur Steuer v. zacign do.

opaty podatku.

Vorschreibung der Gebilh

ren w Kas. wzicie naleyto-

ci na przepis.

Vorschrift, przepis, der V.

gemäss, stosownie do prze-

pisu.

Vorschrif ts mäss ig, zgo-

dnie z przepisami, stosownie

do przepisów, podug, prze-

pisu.

Vorschriftswidrig, prze-

ciw przepisom , niezgodnie

z przepisami.

Vorschub, wsparcie, pomoc,

porka , V. leisten , dawa
komu pomoc, dopomódz ko-

mu.
Vorschubleistung, danie

pomocy, dopomaganie.

Vorschuss, zaiczka, einen

V. Jdm machen, geben, za-

liczy naprzód pienidze
,

V. gegen Ersatz, zaliczka

z zastrzeeniem zwrotu, V.

gegen Verrechnimg, zaliczka

z zastrzeeniem obrachunku.

Vorschussgelder, zaliczki,

pienidze zaliczone naprzód,

dane naprzód.

Vorschussweise, zaliczko-

wo, tytuem zaliczek.

Vorschützen, zastawia si
czem (np. chorob) , zasa-

nia si.

Vorsetzen, przeoy kogo

nad czem, vorgesetztes Amt,

urzd przeoony, vorgesetzt

sein , mie pierwszestwo,

by przeoonym.
Vor sich gehen, odbywa
si , i swoim trybem , v.

s. g. lassen, yzqzt, pozosta-

wi swemu biegowi.

Vorsicht, przezorno, o-

strono , die nothwendige

V. unterlassen , zaniedba
potrzebnej ostronoci.

Vorsieh tsmassregel, rod-

ki ostronoci.

Vorsichtsweise, przez o-

strono, dla ostronoci.

Vorsitz, pierwsze miejsce,

przewodnictwo
,

prezyden-

cya, unter dem V.. pod pre-

zydency, pod przewodnic-

twem, den V. führen, prze-

wodniczy, prezydowa.
Vorsitzer, prezydujcy,

przewodniczcy.

Vorspann, podwoda.

Vorspiegel u n 'g, uuda,
przedstawienie czego dla zu-
dzenia, falsche V. udzce
przedstawienie.

Vorstand 1 ) zwierzchno ,
przeoestwo. Orfsv. zwierz-

chno miejscowa. Gemein-

dev. zwierzchno , wadza
gminna;— 2) ob. Vorsteher;

— 3) stawiennictwo sdo-
we, obowizek stawienia si
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kaucja.

Vorstehen, przewodniczy,

stawi si w sdzie.

Vorstehen d, powyszy, ni-

niejszy, v-es Zeugniss wird

seinem, ganzen Inhalte nach

bestättigt, niniejsze wiadec-

two potwierdza si w caej

osnowie.

Vorsteher, przeoony, prze-

wodniczcy, naczelnik, pre-

zes , zwierzchnik (gminy),

starszy (w zgromadzeniu).

Gerichtsv. przewodniczcy w
sdzie, prezes sdu. Bezirksv.

naczelnik powiatu. Kreisv.

przeoony, naczelnik obwo-

du. Gemeinden, zwierzchnik

gminy. Vereinsv. starszy

(towarzystwa , bractwa , ce-

chu i t. p.).

Vorstellen, przedstawi, sich

etw. v. wystawia sobie, wy-

obraa sobie co.

Vorstellung 1) przedsta-

wienie (np. na urzd);— 2)

przedstawienie v. przeoe-
nie (komu czynione) ;— 3)

przedstawienie (np. widowi-

ska);— 4) wyobraenie.

Vorstrecken, Geld, 1) za-

liczy , wyliczy , da na-

przód pienidze, ob. t. vor

schiessen ;
— 2) poyczy

(komu).

Vorstudien, nauki przygo

towawcze.

Vortheil, korzy, entgan-

gener V. korzy v, zysk

\ ot

stracony, zum V-e gereichen .

korzy przynosi.

V o r t h e i 1 h a ft , korzystny,

zyskowny.

Vortrag 1 ) wykad (nauko-

wy) ;
— 2) umowa , rozpra-

wa, rzecz, einen V. halten,

przemówi , mie rzecz ;
—

3) sprawozdanie , relacya

,

wprowadzenie przedmiotu na

obrad , eine Sache in V.

bringen, przedstawi rzecz

(na posiedzeniu), eine Ein-

gabe zum V-e überweisen,

przydzieli podanie do spra-

wozdania, do wprowadzenia

na posiedzenie.

Vortragen .1 ) wykada
(przedmiot naukowy);— 2)

przedstawia.

Vorübergehende Verord-

nung, ustawa przechodnia.

Voruntersuchung, ledz-

two, badanie wstpne, przy-

gotowawcze.

V o r u n t e r s u c h u n g s a k t e n,

akta ledztwa przygotowaw-

czego.

V o r u r t li e i 1 ,
przesad.

V o r w a n cl, pozór, pretekst.

Vorweisen, Vorweiser, Vor-

. Weisung ob. Vorzeigen, Vor-

zeiger, Vorzeigung.

Vor wenden, zasania si,

tumaczy sie ozem.

Vorwiege n d, przewaajcy,
przewany.

Vorwissen, wiedza, wiado-

mo (wiedzenie czego wprzó-

dy), dies ist ohne sein V.
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geschehen, stao si to bez

jego wiedzy.

Vorwurf, zarzut , wyrzut.

Vorzeigen, okaza, ukaza,
przedoy (np. dokument).

Vorzeiger, okaziciel , uka-

ziciel.

Vorzeigung, okazanie, uka-

zanie, przedoenie.
Vorzug 1) pierwszestwo,

Jdm den V. geben, da ko-

niu wyszo, pierwszestwo,

die Zuvorkommung gibt im
Rechte' den V. kto pierwszy

czasem, ten bliszy prawem-,

— 2) odznaczenie si, zale-

ty, przymioty celujce, seine

Vorzüge sind nicht zu ver-

kennen , jego odznaczenie

nie da si zaprzeczy.

Vorzugsklasse, postpek
celujcy.

Vorzugsrecht, prawo pier-

wszestwa.
Votiren, da gos, gosowa,

ob. t. stimmen.

Votum 1) ob. Gelübde;— 2)

ob. Stimme.

W.
Waa're, towar.

W aar en er kl ärung, dekla-

racya towarowa.

Waarenk und e, towaroznaw-

stwo.

Waar en Sensal, strczyciel

towarów.

Wache, stra, warta. Finanz-

iü. stra skarbowa.

Wachhaus v. Wachthaus,

stranica, odwach.

Wachmann, policyant, do-

zorca policyjny.

W a c hm a n n s c h a ft
;

stra

bezpieczestwa.

Wachmeister, wachmistrz.

Wachposten, posterunek.

Wachzimmer, kordegarda..

Wächter, stró, wartownik.

Wächterhäuschen, bud-

ka stranicza.

Waffe, bro, or.
Waffenfähig, zdatny do

wojska.

Waffenkammer, zbrojownia.

Waffenpass, karta na bro.
W a ff e n p 1 a t z

,
plac broni

(miejsce zgromadzenia si
wojska i potrzeb wojennych).

Waffenrock, mundur, sur-

dut wojskowy.

Waffenstillstand, rozejm,

zawieszenie broni.

Wagen, odwaa, puszcza,

naraa si (na co), das Le-

ben id. naraa ycie na
niebezpieczestwo, geiuagtes

Geschäft, miae, niebez-

pieczne przedsiwzicie, ob. .

Glücksvertrag.

Wagengeld , wozowe (na-

leyto pocztowa).

W a g; eld (opata

od wagi).

Wahl, wybór, obiór, eine W.
treffen, wybór zrobi.

Wahlakt, akt obiorczy, o-

bioru.
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Wahlausschreibung, roz

pisanie wyborów, zwoanie
sejmików.

Wählbar, obieralny, mog-
cy by obranym.

Wahlberechtigung, pra-

wo wybierania, obioru, wy-
bieralnoci.

Wahlbezirk, okrg wybor-

czy.

Wahlcommission, komi-

sya wyborcza.

W ah 1 e 1 1 e r n
,

przysposobi-

ciele, przysposabiajcy, ro-

dzice przybrani.

W ä h 1 e r , wyborca.

Wählerliste, spis wybor-

ców, lista wyborców.

Wahlfähig 1) obieralny (ma-

jcy prawo bycia obranym);
— 2) powoany do obioru

(majcy prawo obierania).

Wahlfähigkeit , obieral-

no (czynna lub bierna).

Wahlfürst 1) ob. Kurfürst;
— 2) monarcha obieralny.

Wahlgesetz, ustawa wybor-

cza, elekcyjna.

W a h 1 k i n d
,
przybrany, przy-

sposobiony.

W a h 1 k ö r p e r , koo , ciao

wyborcze, wyborcy.

Wahlliste, lista wyborcza.

Wahlmutter, matka przy-

brana
,
przysposobicielka.

W a h 1 o r d n u n g ,
porzdek

obiorczy.

Wahlrecht, prawo obioru.

Wahlschluss 1) zamkniecie

wyborów ;— 2) wypadek wy-

boru, uchwaa wyborcza.

Wahlspruch, godo.

W a h 1 s t i m m e
,
gos , kreska.

Wahlvater, przysposobiciel,

ojciec przybrany.

Wahlversammlung, zgro-

madzenie wyborcze.

Wahlzettel, kartka obiorcza.

W ah n s i n n , szalestwo.

Wahnsinnig, szalony.

Wahr, so w. mir Gott helfe!

tak mi Panie Boe dopomó

!

W ahren 1) zachowa , bro-

ni, strzedz, pilnowa czego,

seines Amtes w. pilnowa
swego urzdu; — 2) sich

vor etw. w. wystrzega si
czego.

W ä h r m a n n ob. Gewährs-

mann.
Wahrnehmen 1) spostrze-

ga;— 2) pilnowa czego,

die gemeinschaftlichen In-

teressen w. pilnowa wspól-

nych interesów, eine Gele-

genheit w. korzysta ze spo-

sobnoci.

W a h r n e h m u n g s v e r m ö-

gen, wadza spostrzegania.

Wahrscheinl ichkeit,
prawdopodobiestwo.

W ahrspruc h der Geschwor-

nen, orzeczenie przysigych.

Wahrung, obrona, strzee-

nie ,
dopilnowanie.

W ä h r u n g 1) waluta ;
— 2)

ob. Gewährleistung.

Waise, sierota, zur W. wer-

den ,
osierocie , zur W. ma-

chen, osieroci.
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Waisenamt, urzd sierocy,

sierociski , opiekujcy si
sierotami.

Wais en gel der
,

pienidze

sieroce , sieroemskie.

maj-Waisenvermögen,
tek sierocy.

Waldaufs i clat spe rsona-
le, dozór leny.

Waldfrevel ob. Frevel.

Waldhüter, leny, gajowy.

Waldzeichen, cecha.

Walten 1) rozrzdza; —
2) wada czem.

Wandel 1) ob. Lebenswandel;
— 2) im Handel und W. mi-
dzy kupcami , w przemyle.

W a n d e r b u c h (Wanderpass),

ksieczka podróna , w-
drowna.

Wandern, podróowa, nach

N. do N. in die Fremde w
uda sie za granic.

Wappen , herb.

Wappenb rief, patent na

herb.

Wa pp en kun de, heraldyka.

Warnungszeichen, znaki

ostrzegajce.

Wärter, dozorca, dozorujcy,

pilnujcy, dogldacz , dozie-

racz.

Waschgold, zoto pókane.

Wasser, zu W. und zu Land,

wod i ldem.
Wasserbau , budownictwo

wodne.

Wasserleitung, wodocig:.

W a s s e r r e c h t 1) prawo wo-

dne •, — 2) prawo do wody.

Wasserstrasse ob. Strasse.

Wasserwerk 1) przyrzd
wodny-,— 2) budowle wodne.

Wasserzeichen, znak wo-

dny.

Wechsel 1) zmiana (np.

miejsca); — 2) zmienianie,

wymiana (np. papierów) ;

—

3) weksel (kupiecki) , einen

W. präsentiren , okaza w.

lionoriren, wypaci w.

Wechselallonge ob. Allonge.

Wechselarrest , areszt

wekslowy.

Wechselaussteller, wy-

stawca , wystawiciel wekslu.

Wechseln 1) odmieni (np.

miejsce) ;— 2) zmienia (np.

pienidze). Briefe mit Jdm
iv. pisywa do siebie, pro-

wadzi z kim koresponden-

cy , listowa.

Wechselbrief ob. Wechsel.

wekslowo-

do wysta-

W ec h s e 1 fä h i g ,

zdolny , zdolny

wienia wekslów.

Wechselgericht, sd weks-

lowy.

Wch sei gläubiger, wie-

rzyciel wekslowy.

Wechselinhaber
,

posia-

dacz wekslu.

Wechselmässig, wekslowy.

Wechselordnung, ustawa

wekslowa
,
porzdek wekslo-

wy.

Wasserordnung, urzdz-W echsel recht, prawo weks-

nie wodne. lowe.
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podug

sprawa

\V ochs el re cht lieb
prawa wekslowego.

W e c lt s e 1 s a c h e ,

wekslowa.

W echsel sensal, strczyciel

wekslowy.

Wch s e 1 w ir t h s c h af

t

,
go-

spodarstwo przemienne.

W e c h s 1 c r , wekslarz , wy-
mieniacz pienidzy.

Weg, J,dm etw. in den W.
Legen, przeszkadza komu,

piera si czemu.

W ehrhaft 1 ) obronny ;— 2)

uzbrojony,— 3) zdolny do

broni.

Wehrlos, bezbronny.

W e h r p f1 i c h t
?
obowi zek su-

enia wojskowo.

W e h r s t a n d 1) stan obron-

ny; — 2) stan wojskowy,
wojskowo.

W e i b e r 1 e h e n , lenno po k-
dzieli.

Jdti aus dcm W-e räumen, W e i b 1 i c li e Linie , linia e-
sprztn kogo (zabi taje-

mnie), etw, zu W-e bringen,

sprawi, uskuteczni co, ed-

ler W-e, wszdzie, im kur

zen W-e , na najkrótszej dro

dze, bez formalnoci, kei-

neswegs, bynajmniej, wenie

nic, unterwegs j w drodze,

po drodze.

W e g 1 a g e r e r , rozbójnik.

W e g 1 e g u n g einen Kindes
,

podrzucenie dziecka.

W e g m a u t h , myto.

W e gm a u t h s c h r a n k e n , ro-

gatka.

Wgr e cht, prawo uywania
drogi.

Wegweiser, drogoskaz.

Wehr (die) 1) obrona;— 2)

(das), jaz, tama, grobla.

W ehren 1) powcign co,

Jds- Rache ic. powciga
czyj zemst, dem Feuer w.

wstrzymywa ogie ; — 2)

Jdm etw. w. zabrania komu
czego;— 3) sich w. broni
sic, sich filier Sache )i\ o-

ska.

Weide 1) pastwisko ; — 2)

pasza. Striclcw. .paszenie na

uwizi.

Weiderecht, prawo paszy,

paszenia.

W e i d e v i e h , bydo pastewne.

Weigern, sich, wzbania si,

opiera si.

W eigeriing, odmowa, opór,

wzbranianie si, im W-sfal-
le , w razie oporu.

W e i h b i s c h o f 1 ) sufragan
;— 2) biskup in yartibus.

Weihe, höhere, niedere, wi-
cenie wysze, nisze.

W e i h e n
,
powica, Jdn zum

Priester w. wywici na

ksidza.

W cih nachts tage, dni Ho-

ego narodzenia.

Weisartikel, artykuy v.

fakta dowodowe.

Weise, sposób , redlicher W.

w dobrej wierze, listiger W.
podstpnie , ungerechter W.
niesprawiedliwie , iinrorher-
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gesehener W. nieprzewidzia-

nie.

Weisen, pokaza co, den rech-

ten Weg w. wskaza praw-

dziw drog , Jdn auf den

Rechtsweg iv. odesa kogo

na drog prawa , Jdn von

sich w. odprawi kogo, zu-

rechtw. ob. zurecht.

Weisung 1) wskazanie komu
czego ;

— 2) dowodzenie.

W eisungs s chrif t, wywód
dowodu ze wiadków.

W e i t e r s , ohne iv. bezzwocz-

nie, bis auf. w. a do dal-

szego rozporzdzenia.

Weitläufigkeit , rozwle-

ko.
Weltgeistlicher , ksidz

wiecki.

Weltgeistlichkeit, ducho-

wiestwo wieckie.

Wenden, sich bittlich an Jdn
w. uda si do kogo z pro-
b , das Gespräch auf etw.

w. skierowa v. zwróci roz-

mow do czego.

Wendung, zwrot, obrót.

Werben, zum Kriegsdienste,

werbowa (do wojska).

Werbbezirk, obwód pobo-

rowy, werbunkowy.

Werbegeld, werbunkowe
,

zadatek werbunkowy.

W e r b e p 1 a t z , miej sce wer-

bunku.

Werber, werbownik.

Werbung, werbunek.

Werft ob. Schifsiverfte.

Werk 1 ) czyn , uczynek
;

2) dzieo, die Hand ans W.
legen, przyoy rk do

dziea, wzi si do dziea;

— 3) budowa, maszynerya.

Werk f li h rer, zawiadowca,

kierownik ruchu, kierujcy

wyrobni , warsztatem , star-

szy czeladnik.

Werkprobe, próba dziea.

W erkstatt v. Werkstästte ,

wryrobnia, pracownia, war-

sztat.

Werktag, dzie powszedni

,

roboczy.

Werkvorrichtung, przy-

rzd.
W e r t h 1) warto ;— 2) cena,

einen grossen W. beilegen,

wysoko ceni, W. und Ge-

halt einer Münze, warto
i waga monety.

W e r th a n s c h 1 a g , oszacowa-

nie.

W

e

rthermittl u n g , docho-

dzenie wartoci.

Wert hm a s s s t a b, miara war-

toci.

W e r t h p a p i e r e
,
papiery pu-

bliczne.

W e r th s c h ä t z u n g, szacunek.

Wette eingehen , zrobi za-

kad.
Wesentlich, istotny, im W-

en entschieden , rozstrzygn
w istocie sprawy, co do isto-

ty rzeczy (in merito).

Wetter w Góm. powietrze za-

bójcze.

Wetterlöschungsschacht
ob. Schacht.
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Wettersc h a d e n v e r s i c li e-

r ung , zabezpieczenie od

gradobicia.

Wichtigkeit, wano (np.

dowodów), von grosser W.
wielkiej wagi, bardzo wany.

W idei* fa li ren, wydarzy si
komu, spotka kogo, Jclm

Gerechtigkeit ic. lassen, wy-
mierzy komu sprawiedli-

wo.
Widerklage, skarga Avza-

jemna.

Widcrage, oprawa.

Widerlegen, odpiera, zbi-

ja (dowodem przeciwnym).

Widerlegung, zbijanie, od-

parcie.

W i d e r p a r t ob. Widersacher.

Widerrede 1) sprzeciwienie

si;-— 2) opór, sprzeczka,

ohne W. bez oporu.

Widerrufen, odwoa (np.

zeznanie , testament).

Widersacher, strona prze-

ciwna.

Widersetzlich, uporny,

niesluchajcy rozkazu, zu-

chway.
Widersetzlichkeit, opór

(rozkazowi) , niesuchanie

(polece) , sprzeciwianie si.

W i d e r s p i e 1 oh. Gegentheil

(das).

W i d e r s p r e eh e n
,
przeczy,

zaprzecza, Satz far Satz

w. kad okoliczno za-

przecza, sich w. sprzeci-

wia si sobie, by z sob
W sprzecznoci . eidlich w.

przeczy pod przysiga.

W i d c r s p r u c h", niezgodno,
sprzeczno.

Widmungserklärung ob.

Yinculirung.

W i d m u n g s u r k u n d e ob.

Stiftungsbrief.

Wiederaufnahme, pono-

wienie (jakiej czynnoci),

W. der Untersuchung
,

po-

nowienie ledztwa , badania,

reasumeya inkwizycyi.

W i e d e r e in b eru fun g , zwo-

anie na nowo.

Wie der einbringen 1) po-

wetowa, wynagrodzi co;

— 2) einen Entwichenen w.

zbiegego napowrót dosta-

wi, eine Klage w. wnie
skarg na nowo.

Wiedereinsetzung, przy-

wrócenie do pierwszego sta-

nu, restytucya.

Wiederherstellen ljprzy-

wróci (np. porzdek);— 2)

odbudowa;— 3) wyleczy.

W i e d e r k a u f , odkup , wy-

derkauf, wyderek.

Wiederkaufsrecht, prawo

odkupu.

Wiedervergeltungsrecht
ob. Vergeltungsrecht.

Wiederverk a u f , odprzeda.

Wiener Währung ,
waluta

wiedeska.

Wild, zwierzyna , dziczyzna.

Wilddieb,- Wildschütze ob.

Raubschütze.

Wilddiebstahl ,
kradzie

zwierzyny.
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Wildschaden 1) szkoda od

dzikiego zwierza;— 2) szko-

da w zwierzynie , ob. Jagd-

frevel.

Wildfrevel ob. Jagdfrevel.

Wille 1) wola, der letzte W.
ostatnia wola, auf seinen

W-en bestehen, przy swojem
obstawa , mit Wissen und
W-en, z wiedz i wol, aus

freiem W-en, dobrowolnie;

— 2) ch, W-ns sein

mie ch.
'W i.l 1 e n s b e s t imm u n g ,

po

budka.

Wil 1 e n s e r kl är u n

g

, owiad
czenie woli.

Willensfreiheit , wolna

wola.

Willfahren, dem Gesuche,

przychyli si do dania,
uczyni zado daniu.

Willfährig, powolny, u-

czynny.
_

Willfährigkeit, uczynno,
chtliwo

,
powolno.

Willfahr ung, zezwolenie
,

przychylenie si do dania.
Will k (ihr 1) dowolno, sa-

mowolno, arbitralnoyzac/.

W. handeln
,

postpowa
samowolnie;— 2) upodoba-

nie, das steht in seiner W.
moe zrobi jak mu si po-

doba, to zaley od niego.

Win dbruch (im Walde)
,

wykrot (drzewa od wiatru

poamane).

Winkelpresse , drukarnia

poktna.

W i n k e 1 s c h r e i b e r
,

pisarz

poktny.
W i n k e 1 z ii g e , wykrty, wy -

biegi, kruczki.

Winterfrucht, ozimina.

Winterquartier, zimowe

lee.

Wirken 1) skutkowa;—• 2)

dziaa , zdziaa , die w-de

Ursache, przyczyna dziaa-

jca.

Wirksam 1 ) skuteczny ;
—

2) obowizujcy.
Wirksamkeit 1) skutecz-

no;— 2) moc obowizu-
jca, in W. treten, naby
mocy, ausser W. treten, u-

traci moc obowizujc,
moc swoj, przesta obowi-
zywa, in W. setzen, nada
czemu moc obowizujc

,

wprowadzi w ycie.

Wirkung, skutek, W. her-

vorbringen , zrobi skutek,

die W. verfehlen , chybi
skutku, niemie podanego
skutku.

Wirkungskreis , zakres

dziaania, liegt nicht im W.
dieser Behörde , nie naley
do zakresu tej wadzy.

Wirkungslos , bezskutecz-

ny-

ch!.

ko-

W i r t h s eh a f t s a u

s

bilans gospodarczy.

Wirthschafts turnus,
lej podozmianu.

Wissen 1) wiedzie, Jdm
w. lassen , zawiadomietw.

ko£0 czem ;
— 2) umie,
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»ICÄ zu helfen iv. umie so-

bie poradzi; — 3) zna,
Mittel w. zna rodki;— 4)
módz , sich nicht zu erin-

nern w. niemódz sobie przy-

pomnie.
Wissen sb. 1 jwiadomo, wia-
domo, .seines W-s, o ile

mu wiadomo, o ile wie, sei-

nes W-s und Erinnerns, o

ile wie i pamita, nach dem
besten W. und Gewissen,

z cala sumiennoci , der

Zeuge hat den Grund sei-

nes W-s anzugehen, wiadek
ma wskaza ródo wiado-

moci;— 2) wiedza ob. t.

Wissenschaft.

W i s s e n s c li a f t 1 ) umiejt-

no, nauka;— 2) wiado-

mo ob. Kenntniss.

Wissentlich, wiadomy, z

wiadomoci peniony , wia-l

domie.

Wittwe
, Wittwer , wdowa,

wdowiec.

Wittwcnkasse, kasa wdo-

wia.

Wit twe n geh alt
,

pensya

wdowia.

Wittwe

n

stand , wdowie

-

stwo, stan wdowi.

W i t tb u m , wdowie (viduale).

WT och enbet ts koste n , ko-

szta poogowe.
Wochenblatt, tygodnik.

Woche n lohn, paca tygo-

dniowa, vom W-e leben, y
z tygodniowego zarobku.

W o c h e n m a r k t , targ tv jo -

dniowy.

Wohl, dobro, das allgemeine

W. dobro powszechne.

Wohlbedacht, dobrze roz-

waony.
Wohlgebo,ren (Euer W.),

Wielmony, Wy Pan Do-
brodziej.

Wohlgesinnt, przychylny,

sprzyjajcy.

W o h 1 li a b e n d, zamony, ma-

jtny, dobrze sie majcy.
Wohl me i nung ob. Meinung*

W ohlstand, dobre mienie,

dobry byt.

W o h 1 1 h a t , dobrodziej stwo.

Wohlthätigkeit , dobro-

czynno.
W ohlthätigkeits v e r e i n

,

towarzystwo dobroczynnoci.

W o hlverhalte n, dobre za

chowanie si.

Wohn- und Wirthschaftsge-

b'dude , budynki mieszkalne

i gospodarskie.

W o h n h aft 1 ) zamieszkay
(gdzie) ; — 2) mieszkalny

(dom).

W o li n h a u s, dom mieszkalny.

W o hn o r t , miejsce mieszka-

nia.

W o h n p a r t e i ob. Miether.

W o hns i tz , stae mieszkanie,

siedziba, seinen W. an ei-

nem Orte aufschlagen , za-

oy gdzie mieszkanie, o-

sia.

W o h n u n g s k ü n digu n g ,

wypowiedzenie mieszkania.

Wort, sowo, von W. zu W.
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übersetzen , tómaczy do-

sownie, mit Jdm W-e wech-

seln, rozmawia z kim, sprze-

cza sie z kim, das W, neh-

men, zabra gos, przemó-

wi , odezwa si , das W.
führen, mówi za drugich,

w imieniu zgromadzonych,

viel W-e machen, wiele mó-
wi, « YA halten , dotrzyma
sowa.

"Wortlaut des Gesetzes,

brzmienie ustawy.

Wucher 1) lichwa, Geld auf
W. leihen, dawa pienidze

na lichw, poycza na li-

chw; — 2) lichwiarstwo,

W. treiben, trudni si ii-

chwiarstwem.

Wucherer, lichwiarz.

Wr
u c h e r g e s e t z , prawo o

lichwie.

Wucher z ins, procent li-

chwiarski, odsetki lichwiar-

skie.

W undarzt, chirurg.

Würde 1) godno, dostoje-

stwo;— 2) powaga.

W ii r d e n t r ä g e r, dostojnik.

Z.

Z a hi a m t , urzd patniczy.

Zahlbar, patny , wypatny.
Zahler, patnik (ten kto paci).

Zählgeld, odliczne (od pie-

nidzy depozytowych).

Zahlmeister, patnik (urz-

dnik kasowy).

Zahlung, zapata, Z. leisten,

uici zapat
,
paci , an

Z-sstatt nehmen ,
przyj

w miejsce zapaty.

Z a h 1 u n g s a nw e i s u n g, prz e -

kaz wypaty, asygnacya.

Zahlungsauflage , Zah-

lungsauftrag ,
nakaz pace-

nia v. patniczy.

Zahlungsbogen, karta wy-
pat (pac urzdniczych).

Zahlungsfähig, wypacal-

ny, bdcy w stanie pace-

nia.

Zahlungsfrist, termin wy-

paty.

Zahlungsunfähig, niewy-

pacalny , niebdcy w sta-

nie pacenia.

Zeche w Góm. 1) zakad gór-

niczy ;— 2) cech górniczy.

Z e h e n t , dziesicina.

Zehentablösun g, wykupno
dziesiciny.

Zehenter , wytykacz dzie-

siciny.

Zehntacker, rola dziesi-

cinna.

Zehnt bar, dziesicinny.

Z e h n t fr o h n e , danina dzie-

sicinna.

Zehntsoldmann, dziesi-

cinnik.

Zehntpflicht, obowizek
dawania dziesiciny,

ehntpflichtig, obowiza-
ny do dziesiciny,

e h r g e 1 d , Zehrpfennig, stra-

wne.
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Z e h r u n g s k o s t e n, wyywne

.

Zeichensprache ,
mowa

na znaki.

Zeichnen 1) rysowa;— 2)

znaczy , naznaczy , znak

zrobi ;— 3) podpisa
,
ge

zeichnet, podpisano.

Zeihen 1) obwinia, poma-

wia
,
posdza kogo o co

— 2) dowie konin czego (np

wystpku).
Zeit, Kauf auf Z. ob. Kauf.
Z e i t a b 1 a u f , upyw czasu.

Zeitanga b e
,

przytoczenie

czasu (kiedy sie co stao).

Zeitaufwand, nakad czasu.

Z e i t b e d ü r fn i s s
,

potrzeba

czasu (czego okolicznoci

czasowe wymagaj).
Zeitdauer, przecig czasu.

Zeitgemäss, odpowiedni cza-

sowi, stosowny do czasu.

dzieli grunta, ka-

Zeitgenoss , wspóczesny
(czyj, komu).

Zeit punk t, czas, pora
;
chwila,

punkt.

Zeitschrift, Zeitung, dzien-

nik , czasopism
,
pismo cza-

sowe.

Zellengebäude, dom are-

sztów pojedynczych, wizie-

nie komórkowate.
Z e n t , Zentgericht, sd karny.

Zentrich ter , sdzia kry-

minalny.

Zergliedern, rozebra.

Zersetzung der Erzgänge
,

rozbieg y kruszcowych.

Zerstückeln, podzieli na

kawaki, rozdrabnia, Grund-

stücke z.

wakowa grunta.

Ze rstückclungsverbot
,

zakaz dzielenia.

Zertrennung der Erzgänge

ob. Zersetzung.

Zettel, kartka, ceduka.

Z e 1 1 e 1 b a n k , bank biletowy.

Zetteln, knu.
Zeug 1) der, materya;— 2)

das, sprzt, narzdzie.

Zeuge, wiadek. Augenz.

wiadek naoczny.

Zeugen 1) wiadczy ;— 2)

podzi , der Erblasser hat

mit seiner ersten Gattin drei

Kinder gezeugte spadkodaw-

ca spodzi troje dzieci z

pierwsz swa on.
Zeugenaussage, zeznanie

wiadków.
Z e u g e n b e w e i s, dowód przez

wiadków.
i u g c n f ii h r e r , stawiajcy

wiadków.
jugeo verhör, suchanie,

badanie wiadków.
Zeugen vcr^hörsprotokoll,

protokóprzesuchania wiad-

ków.

Zeughandel, handel mate-

ryami.

Zeughaus, zbrojownia, ar-

sena.

Z e u g n i s s

,

znanie , Z.

wiadectwo
ausstellen ,

wiadectwo , ze-

ablegen , zoy
wiadczy , Z.

wystawi wia-

dectwo (na pimie). Lebenz.

wiadectwo ycia, zostawa-
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iiia przy yciu. Sittenz. wia-
dectwo obyczajów. Wohlver-

haltungsz. wiadectwo do-

brego zachowania si.

Zieheltern ob. Pflegeeltern.

Ziehkind ob. Pflegekind.

Ziehen, cign , eine Un-

tersucliung an sieh z. prze-

j ledztwo na siebie, Vor-

theil aus etw. z. cign z

czego korzy , dochody
,

Jdn auf seine Seite z. prze-

cign kogo na swoj stro-

n; einen Wechsel auf Jdn
z. wystawi weksel na kogo,

weksel na kogo trasowa:

zur Verantwortlichkeit z.

pocign do odpowiedzia

no ci ; den Verdacht auf
sich z. poda si w podej-

rzenie , cign na siebie

podejrzenie; etw. in Betrach-

tung z. wzi co pod roz-

wag; in die Länge z. zwó-
czy, sich, in die Länge z.

przewóczy si; den kürze-

ren z. uledz, ustpi, nic

nie wskóra, przegra spra

w ; aus einer Wohnung z

wyprowadzi si (z mieszka

nia); das Vieh z. bydo ho-

dowa.
Ziehung, cignienie (na lo-

teryi).

Ziel 1) kres, koniec;— 2)

cel, Kauf auf Z. ob. Kauf.
Zierlichkeit einer Urkun-

de, formalnoci v. uroczy-

stoci dokumentu.

Ziffer 1) liczba;— 2) cyfra.

Zifferansatz , oznaczenie

liczebne, liczba.

Ziffermässig, liczbowo, li-

czebnie, co do liczb v. cyfr,

z - e Prüfung , sprawdzenie

co do liczb v. liczebne.

Zifferschrift, pismo zna-

kowe.

Zimentiren, cechowa mia-

ry i wagi.

Zimentirungsamt , urzd
miar i wag (sprawdzajcy

miary i wagi).

Zimentirungsvorschrif-
t e n, przepisy o cechowaniu

miar i wag. •

Zins , czynsz ob. t Grund-,

Mieth-, Pachtzins.

Zinsbar, czynszowy, opacie

czynszu ulegajcy.

Zinsbauer, czynszownik.

Zinsen, odsetki, stowe, pro-

centa.

Zinsenbezug, pobór odset-

ków, procentów.

Zinsencoupon, kupon, od-

cinek (procentowy).

Zinsenmass , stopa odset-

kowa, procentowa.

Zinsertrag, dochód czyn-

szowy.

Zinsertragsbekenntniss
ob. Fassion.

Zinsgroschen, dodatek do

czynszu , do komornego

,

dokomorne.

Zins gut, wie czynszowa.

Z i n s h e r r, czynsz pobierajcy.

Z ins mann, czynszownik.

Zögern, ociga si, zwóczy.

37
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Z o g e r u n g s z i n s e n 06. Fer-

zugszinsen.

Zoll, co , cZe7i Z. cm/ efao.

Ze^e?z , co na co naoy,
den Z. entrichten, opaci co.

Z o 1 1 - und Monopolsordnung,

ustawa o ciach i monopo-
liach.

Zollamt, urzd cowy n.

celny, co.

Zollämtliche Untersuchung,

dochodzenie cowe.
Zollausschuss, okrg wy-
czony (pod wzgldem co-

wym).

Z o 11 b ar, podlegy, ulegy cu.

Zolleinnehmer
, poborca

ce, celnik.

Z o 1 1 fr e i , wolny od ca.

Zollgefälle, dochód z ca.

Zollsatz, stopa cowa, celna.

Zubehör ob. Zugehör.

Zubusse icGóm. dopata.

Zucht 1) chów byda;— 2)

karno^ in strenger Z. hal-

ten^ surowo trzyma.
Zuchthaus, dom poprawy.

Züchtigen, chosta.

Züchtung, wizie z domu
poprawy.

Zuchtvieh, bydo do cho-

wu, junges Z. przychówek.

Zudenken, przeznaczy, N.

hat ihm das Haus zugedacht,

N. przeznaczy mu dom.

Zudekretiren, przyzna.

Zueignen, sich, 1) prze-

waszczy sobie;— 2) przy-

pisa, dedykowa.
Z u e i g n u n g s s c h r i ft , przy -

pisanie, dedykacya.

Zuerkennen, przyzna,
przysdzi (np. nagrod, na-

leyto), die Forderung wird

zuerkannt, pretensya przy-

znaje si, przysdza si.

Zufall, przypadek, los, traf,

zdarzenie, blinder Z. lepy
traf.

Zufallen, dosta si komu,

das väterliche Vermögen ist

ihm zugefallen
,

przypad
mu v. spad na niego ma-

jtek ojczysty.

Zufertigen, przesa komu,

wrczy.
Zufluchtsort, schronienie.

Zufriedenstellen, zaspo-

koi, zadowoli kogo.

Z u fr i s t u n g ,
przeduenie

terminu.

Zufügen 1) wyrzdzi, eine

Beleidigung z. obrazi;— 2)

doda.
Zufuhr, dowóz, dostawa.

Zuführen dowozi , dosta-

wia, dostarcza, zu Wagen,

zu Wasser z. prowadzi na

osi, wod.
Zug 1) cig, in einem Z-e,

jednym cigiem , mit einem

Z - e, jednym v. za jednym
pocigiem (pióra) , im Z - e

der Verhandlung , w toku

rozprawy;— 2) pochód (woj-

ska)
,
pocig (na kolei e-

laznej);— 3) szereg, orszak;

— 4) zaprzg;— 5) rys,

die ersten Züge von etw.

entwerfen, rzuci czego pierw-
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sze zarysy. Kauf Zug um
Zug ob. Kauf gegen bar.

Zugabe, przyczynek, przy-

kadek.

Zugarbeit , robota ciga
(bydem).

Zugeben 1) przyda;— 2)

przyzwoli
,
przysta , zga-

dza si na co, der Kläger

gibt zu, powód przyznaje.

Z u g ekr äu
,
przywarek.

Z u g e h ö r
,

przynaleno,
przynaleyto , sammt Z.

z tern co do tego naley,

-^ przynaleytociami.
Zugehören, nalee (do ko-

go v. czego).

Zugestehen 1) przyzna
komu co, zezwoli na co;

—

2) przypuci, zugestanden,

dass es sich so verhält
,

przypuciwszy, e rzecz si
tak ma.

Zugeständniss
,
przyzwo-

lenie, przyznanie, koncessya.

Zugtag, dzie cigy.
Zugthier , Zugvieh , bydo
zaprzne, sprzaj.

Zukommen 1) doj kogo,

z. lassen, udzieli komu cze-

go;— 2) przynalee komu,

das kommt ihm von Rechts-

wegen zu, to mu z prawa

przynaley.

Zulage, dodatek (pospolicie

do pensyi). Personalz. do-

datek do osoby przywi-
zany.

Zulassen 1) dopuci co;

—

2) przypuci kogo do czego

(do przysigi, egzaminu).

Zulässig, dopuszczalny, mo-

gcy by dopuszczonym, do-

zwolonym.

Zulässigkeit, mono do-

zwolenia, dopuszczenia, die

Z. dieser Massregel ivird be-

zweifelt , zachodzi wtpli-

wo czy rodek ten do-

puszczonym by moe, nach

Z. wedug monoci, o ile

mona.
Zulassung, dopuszczenie.

Zumessen ob. beimessen,

ausmessen.

Z um ut hen, Jdm etw. wy-
maga czego po kim.

Zuname, nazwisko.

Zunahme, powikszanie si
przybywanie.

Zündwaaren, towary za-

' palne.

Zunft, cech.

Zunftältester, starszy w
cechu.

Zunftgenoss , towarzysz

cechu.

Zunftlade, skarbona, skrzy-

nia cechowa.

Zunftmeister, cechmistiz.

Zunftvor stand, starszyzna

cechu.

Zunftzwang, przymus ce-

chowy.

Zuordnen
,
przyda komu

(np. do dozoru).

Zurechnen 1) doliczy, do-

rachowa;— 2) poczytywa,

przypisywa komu co, Jdm
eine Handlung als Verbre-
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chen z. poczytywa komu
czyn jaki za zbrodnie, przy-

pisywa komu win czynu

jakiego , imputowa komu
zbrodnie.

Zurechnung 1) doliczenie;

— 2) poczytanie, przypi-

sanie, imputacya.

Zurechnungsfähig , ten

któremu wina poczytan,

przypisan, imputowanby
moe, der Beschuldigte wur-

de für z. befunden, sad u-

zna, e obwinionemu wina
poczytan, przypisan by
moe, z -es Älter, wiek, w
którym komu win przypi-

sa mona, z-e Handlang,
czyn , który komu za win
poczytany by moe.

Zurechnungsfähigkeit
,

mono poczytania, przypi-

sania komu winy.

Zurechtfinden, sich, zna-

le si w czem, zrozumie,

pomiarkowa si.

Zurechtkommen \)mitetw.

przyj z czem do adu, mit

Jdm, da sobie z kim rad;
— 2) przyj w por.

Zurechtlegen, uoy po-

rzdnie.

Zurechtmachen, naprawi.

Zurechtweisen 1) napro-

wadzi kogo na dobr drog,

pouczy;— 2) napomnie.
Zureden, zachca, nama-

wia kogo.

Zurückerlag ob. Rückerlag.

Zurückfolgen
,

zwraca,

die Beilagen folgen zurück.

zaczniki zwracaj si.

Zurückfordern, domaga
si zwrotu, da czego na
powrót.

Zur ii c k f ii h r e n , Jdm etw.

ins Gedächtniss z. przy-

wie komu co na pami,
etw. auf bestimmte Regeln

z. podcign co pod pewne
prawida , das Repertorium

auf die frühesten Zeiten z.

doprowadzi repertoryum do

najdawniejszych czasów.

Zurückführung in den vo-

rigen Stand ob. Wiederein-

setzung.

Zurückgehen, wraca , i
na powrót; ein Kauf, eine

Heirat ist zurückgegangen,

kupno, maestwo rozeszo

si, odstpiono od kupna,

zawarciamaestwa; beider

Sache muss weiter z. werden,

w tej rzeczy dalej sign
naley; er geht vom Vertra-

ge zurück, odstpuje, cofa

si od kontraktu; der Han-
del geht zurück, handel u-

pada.

Zurückhalten 1) zatrzy-

mywa, wstrzymywa;— 2)

ukrywa, tai, den Hass z.

tai, ukrywa nienawi.
Zurücklegen, odkada (np.

pienidze);— 2) odby (np.

podró);— 3) ukoczy (np.

20 rok);— 4) zwróci (np.

skarg).

Zurücknahme , odebranie
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(rzeczy), cofnicie (zdania).

Zurückschieben, den Eid,

odkaa przysig , z - der

Eid, przysiga odkazawcza.

Zurücksetzung, upoledze-

nie.

Zurücktreten, vom Ver-

trage , odstpi , cofn si
od umowy, zrzuci si z

kontraktu.

Zurückweisen ob. abwei-

sen.

Zurückwirken
, dziaa

wstecz , oddziaywa , das

Gesetz hat keine z-de Kraft,

prawo nie ma mocy wstecz-

nego dziaania.

Zurückzahlen, zapaci na

powrót, przen. odpaci ko-

mu.

Zurückziehen, 1) uda si
z powrotem ;

— 2) cofn,
das Wort z. cofn sowo,
sich vor Geschäften z. uchy-

li si , cofn si od inte-

resów , sich ins Kloster z.

wstpi do klasztoru , zu-

rückgezogenes Leben, ycie
na osobnoci, na ustroniu,

w oddaleniu od wiata.

Zusage, przyrzeczenie, obie-

tnica.

Zusammenberufen, zwo-a (np. sejm, zgromadze-

nie).

Zusammenbringen, zbie-

ra (pienidze, podpisy).

Zusammenfassen , razem

zebra, etw. kurz z. zebra
w krótkoci, streci.

Zusammenhang, zwizek
(zda, myli).

Zusammenhängen, mie
zwizek, styka si, z -de

Grundstücke, grunta przy-

lege, stykajce si z sob,
poczone.

Zusammenheften, zszy
(np. arkusze z sob).

Zusammenkunft, schadz-

ka, zejcie.

Zusammenrottung , ku-

pienie si , zbieranie si,

gromadzenie.

Zusammenschlagung
,

zbicie razem, zczenie w
jedno.

Zusammensetzen, zoy,
zestawi.

Zusammentreffen vb. 1)

spotyka si, zej si z kim;

— 2) zbiega si wjednym
czasie, przypada, das Ver-

brechen trifft mit der {Über-

tretung zusammen, zbrodnia

zbiega si z przestpstwem,

die Feiertage treffen zusam-

men, wita razem przypa-

daj.

Zusammentreffens, zbieg,

Z. der Umstände, zbieg o-

kolicznoci, Z, mehrerer Ver-

blichen, zbieg zbrodni.

Zusammentreten, scho-

dzi si, zbiera si, po-
czy si z sob (w jakim

celu).

Zusammentritt, zebranie

si, gromadzenie.

Zusatz 1) dodatek, mit dem,
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Z. z tym dodatkiem, doo-

eniem;— 2) w Kutn. doda-

nie innego kruszcu. Der 1

Kerker ohne Z. wizienie

proste. Z - artikel , artyku
dodatkowy.

Zuschieben, den Eid ob.

Eid.

Zuschiessen , zoy , do-

da, die Gesellschaft hat die

Summe zugeschossen, towa-

rzystwo zoyo t sum.
Zus c h lag 1) dodatek (do

podatku) ; — 2) przydanie

podlejszego kruszcu (np. mie-

dzi). Bewilligung der Steu-

erzuschläge, zezwolenie na
pobór dodatkowego podatku.

Zuschlagen 1) doda, wli-

czy (do sumy) ;— 2) eine

Realität im Versteigerungs-

wege dem Meistbiethendenz.

przybi, przysdzi realno
w drodze licytacyi najwi-
cej ofiarujcemu.

Zuschreiben 1) dopisa,
Jdm eine Summe z. dopisa
sum na rachunek; — 2)

przypisywa komu (win

,

czyn, dzieo); — 3) przy-

waszcza, sich an einer Sa-

che das Eigenthum z. przy-

waszcza sobie rzecz jak.
Zuschrift 1) przypisanie,

dedykacya ;— 2) pismo, list,

odezwa , in Beantwortung
der geehrten Z. w odpowie-

dzi na szanown odezw.
Zuschuss, dopata, dodatek.

Zusprechen 1) przysdzi,

przyzna komu co (wyro-

kiem); — 2) Jdm Trost z.

pociesza kogo ; Muth z.

wzbudzi odwag. , dodawa
serca.

Zustand, stan
,
pooenie (o-

soby lub rzeczy), byt.

Zustandekommen, przyj
do skutku, bis zum Z. einer

neuen Verordnung , a do

wydania lub wyjcia nowego
rozporzdzenia.

Z u s t ä n d i g, przynaleny,

waciwy, z-es Gericht, sd
waciwy, nach Ungarn z.

sein, przynalee do W-
gier, by krajowcem wgier-
skim.

Zuständigkeit, przynale-

no, waciwo.
Zustehen, przysta na kogo,

v. komu, przynalee komu,

nalee do kogo, das Recht

steht ihm zu, ma prawo,

prawo mu suy, es steht ihm

nicht zu, ihn zu belangen , nie

wypada mu, nie do niego

naley zapozywa go, die

Angelegenheit steht dem Ge-

richte zu, rzecz ta naley
do sdu.

Z ustcllen, dostawi
^

(np.

winia) , dorczy (np. wy-

rok).

Zustellung, dorczenie, do-

stawienie.

Zustellungsbestättigung,
powiadczenie dorczenia.

Zustellungsbogen, lista

dorcze , filura.
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Zustellungsgebühr, nale-

yto , za dorczenie , dro-

gowe.

Z u Stellung ss eh ein, dowód
dorczenia.

Zustellungstag, data do-

rczenia.

Zustimmung, przyzwolenie,

przychylenie si.

Zut heilen 1) przydzieli

,

wydzieli komu, dem Be-

amten ein GeschäftsstücJc z.

przydzieli komu referat;—
2) przyzna

,
przeznaczy

(np. nagrod).

Z u t h u n vb. einer Meinung zu-

gethansein, trzyma si ja-

kiego zdania , einer Person

z. by komu przychylnym.

Zuthun sb. przyoenie si do

czego, ohne sein Z. bez jego

przyoenia si
,

pomocy,
durch Z. wird eben die Gat-

tung von Verbrechen began-

gen, deren sich der Thä-

ter schuldig macht, przy-

czynienie si- do zbrodni sta-

nowi ten sam rodzaj zbro-

dni, której winnym si staje

sprawca bezporedni.

Zutrauen, sdzi e kto jest

zdolnym do uczynienia cze-

go, Jdm alles Bose z. s-
dzi kogo by zdolnym do

wszelkiego zego, man kann
ihm diese Kenntniss nicht

z. nie mona sdzi, e t
wiadomo posiada.

Zutrauen sb. zaufanie do

czego lub kogo.

Zutreffen 1) zgadza si
(np. rachunek, nazwisko);

— 2) zici si.

Zutritt 1) przystp, wstp;
— 2) przypuszczenie.

Zuverlässig, pewny, wierny,

niezawodny, na którego si
spucimona, ein z-er Beam-
te, urzdnik, na którego si
spuci, na którym polega ,

któremu zawierzy mona.
Zuvorkommen, uprzedzi

kogo , ubiedz kogo , das Z.

einer Behörde gibt den Aus-

schlag , rozstrzyga to , która

wadza drug uprzedzia.

Zuwachs, przyrostek
,
przy-

bytek, powikszenie,

Zuwachsrecht, prawo przy-

rostu.

Z uwag, przywaka, przy-

dawka.

Zuwarten, poczeka, zacze-

ka, der Kläger hat seine

Forderung zuzuwarten ver-

sprochen, powód obieca za-

czeka na sum, na wypa-
t wierzytelnoci, dozwoli

zwoki co do swej pretensyi.

Zuwegebringen, doprowa-

dzi do skutku , do koca

,

do stanu.

Zuweisen 1) Jdm ein Amt,

eine Amtshandlung z. przy-

dzieli, poruczy komu u-

rzd , czynno urzdow;

—

2) eine Summe z. przyzna
komu sum ; — 3) Jdn an
seinen Schuldner z. odesa
ko£o do dunika.
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Zuweisung zu einer Behör-

de ,
przydzielenie do jakiej

wadzy, Z. einer Summe,
przyznanie sumy.

Zuwenden, obróci , zwró-

ci , Jdm einen Vortheil z.

dziaa na czyj korzy,
seinen Obliegenheiten die gan

ze Zeit z. obraca cay czas

na swe obowizki.

Zuwider, dem Gesetze z. han
dein, dziaa przeciw pra

wu, das läuft dem Vertrage

z. to si sprzeciwia umowie.

Zuziehen 1) przyzwa,
Kunstverständige zum Au
genschein z. przyzwa v.

przybra biegych do naocz-

nego obejrzenia; — 2) sich

etw. z. cign na siebie

(np. nagan, kar), zgoto-

wa sobie (zgub, mier),
przyprawi si (o szkod).

Zwang, przymus, Jdm Z. an-

thun
,
przymusza kogo, za-

da komu gwat.

Zwangfrei, zwangslos, wol-

ny od przymusu , bez przy-

musu.

Zwangsanlehen, poyczka
przymusowa.

Zwangsmittel, rodek przy-

musowy.
Zwangweise Einhebung der

Steuern ,
przymusowe wybie-

ranie v. ciganie podatków.

Zweck, cel , den Z. verfolgen,

zmierza, zdy do celu,

den Z. erreichen, osign
cel , dopi zamiaru.

Zweckdienlich, celowi od-

powiedni, sucy do celu.

Zweckmässig, stosowny do

celu.

Zweckwidrig
,

przeciwny

celowi.

Zweibändige Brüder und
Schwestern, rodzeni bracia,

rodzone siostry, rodzestwo.

Zwei fa che Ehe, dwuestwo.
Zweifel 1) wrtpliwo, einen

Z. erregen, wzbudza wt-
pliwo, in Z. ziehen, po-

dawa w wtpliwo , ausser

Z. setzen, odj wszelk wt-
pliwo, uczyni niewtpli-

wem, in Z. setzen, wprawi
w wtpliwo ; — 2) niepe-

wno, Jdn aus dem Z. reis-

sen , wyrwa kogo z nie-

pewnoci.

Zweigbahn, odnoga kolei

elaznej.

Zweigetablissement, fi-

lia, zakad filialny.

Zweigespann, zaprzg dwu-

konny, parokonny.

Zweiguldenstück, dwuzo-
tówka.

Zweigverein, stowarzysze-

nie filialne.

Zweikampf, pojedynek.

Zweiseitig- verbindlich, obu-

stronnie obowizujcy.
Zwilling, bliniak, blini,

Ze, blinita, Z-sbruder,

bliniak, Z-sschivester , bli-

niaczka.

Zwingen, zniewoli, znagli,

przymusi.
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Zwischenbehörde, wa-
dza porednia.

Zwischenerkenntniss,o-
• rzeczenie wpadkowe, in-

cydentalne.

Zwischenfall, przypadek

poredni , zdarzenie wpad-

kowe.

Z wischen frage , pytanie

poboczne, wpadkowe.
Zwischengeschäft, pore-

dniczenie , strczenie.

Zwischeninhaber, posia-

dacz poredni.

Zwischenraum, przedzia

(np. midzy domami), prze-

cig czasu , in kurzen Z-en
,

w krótkich przerwach, in Z-en

von 3 Tagen, co trzy dni.

Zwischenregierung, rzd
tymczasowy (w czasie bez-

królewia).

Zwischenschein
,
powiadczenie

tymczasowe.

Z wischenurtheil, wyrok
wpadkowy.

Zwischenverkehr, obrót

midzynarodowy.
Zwischenwall, wa rod-

kowy.
Zwischenzeit, czas pore-

dni, in der Z. tymczasem.

Zwischenzollinie , linia

cowa porednia.

Zwist, spór, niezgoda, zwada.

Zwistig, sprzeczny, sporny.

^&£%3<£i-
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